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EXPEDIENTE NEOENCICLOPEDIOLÓGICO
(MAXIPROEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O expediente neoenciclopediológico é o conjunto entrosado de atividades
e rotinas de sustentação diária das atividades interassistenciais de produção, gestão, ensino, escrita, revisão, mediação, defesa, debate, transmissão e divulgação dos verbetes da Enciclopédia da
Conscienciologia, mantido pelo voluntariado intermissivista e a equipex amparadora, em prol da
Maxiproexologia e da Gruporrevezamentologia.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo expediente vem do idioma Latim, expediens, de expedio, “expedir”. Surgiu no Século XV. O elemento de composição neo deriva do idioma Grego, néos, “novo”. Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, a partir do Século XIX. O vocábulo enciclopédia provém do idioma Francês, encyclopédie, derivado do idioma Latim Tardio, encyclopaedia, e este do idioma Grego, egkuklopaideía, por egklúklios paideia, “ensino circular, panorâmico”. Surgiu no Século XVIII.
Sinonimologia: 1. Expediente enciclopediológico conscienciocêntrico. 2. Conjunto de
tarefas neoenciclopediológicas. 3. Rotina neoenciclopediológica.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 12 cognatos do vocábulo neoenciclopédia: neoenciclopédica; neoenciclopédico; neoenciclopediográfica; neoenciclopediográfico; Neoenciclopediografologia; neoenciclopediografológica; neoenciclopediografológico; Neoenciclopediologia; neoenciclopediológica; neoenciclopediológico; neoenciclopedismo; neoenciclopedista.
Neologia. As 3 expressões compostas expediente neoenciclopediológico, expediente neoenciclopediológico inicial e expediente neoenciclopediológico avançado são neologimos técnicos
da Maxiproexologia.
Antonimologia: 1. Assinergismo enciclopediológico. 2. Expediente burocrático.
3. Expediente antievolutivo.
Estrangeirismologia: o continuum verbetográfico; o modus operandi enciclopédico;
o Verbetarium; o Verponarium; o Tertuliarium; a megaengrenagem neoenciclopédica promovendo o upgrade grupal; o yearbook da verbetografia; o Index libertário da Enciclopédia da Conscienciologia; o Zeitgeist pós-Curso Intermissivo (CI).
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às prioridades maxiproéxicas.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Neoenciclopedismo: sinergismo interdimensional.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Enciclopediologia Conscienciológica; o holopensene pessoal do verbetorado conscienciológico; os grafopensenes; a grafopensenidade; os lateropensenes verbetográficos; a lateropensenidade verbetológica; a melhoria da elaboração autopensênica; o materpensene neoenciclopediografológico; o holopensene grupal da megagescon.
Fatologia: o expediente neoenciclopediológico; a intercooperação de esforços coletivos
convergentes à Enciclopédia da Conscienciologia; a rotina evolutiva em prol do megaempreendimento conscienciológico, proexológico e de autorrevezamento multidimensional grupal; a jornada diária dos verbetólogos empenhados; a mobilização suprainstitucional da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI); o vínculo intermissivismo-neoenciclopedismo;
o Holociclo enquanto útero mentalsomático da Enciclopédia da Conscienciologia; a Legadologia;
os 2019 verbetes publicados pelo propositor e organizador da Enciclopédia da Conscienciologia;
a factibilidade dos 500 coautores enciclopedistas; a multidisciplinaridade das equipes envolvidas;
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a assunção das autorresponsabilidades proéxicas; o regimento de operários mentaissomáticos
comprometidos; o dinamismo ínsito no cronograma interassistencial verbetográfico; o megafoco
no verbete do dia; os dispositivos conscienciocêntricos maxiproexológicos; a interpolação pertinente das raias conscienciocêntricas; a estrutura organizacional da Associação Internacional de
Enciclopediologia Conscienciológica (ENCYCLOSSAPIENS); a parceria institucional com
o Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); as oportunidades interassistenciais gratificantes; a plataforma de lançamento do intermissivista neófito na CCCI; o realce da visibilidade tarística do professor veterano; a contribuição do Manual de Verbetografia da Enciclopédia da
Conscienciologia; a construção grupal diuturna do Catálogo dos 500 Verbetógrafos; os dicionários da Enciclopédia da Conscienciologia; o regozijo da equipe técnica empenhada; a cápsula do
tempo cinemascópica; o fluxograma verbetográfico; o cronograma neoenciclopédico; o organograma neoenciclopediografológico; a conscienciometria verbetográfica; as intercessões verbetográficas cosmoéticas; as equipes técnicas de especialistas; a Internet viabilizando a tares a distância; a participação diária dos tertulianos e teletertulianos; a rotina útil da semana verbetológica;
a cadência neoenciclopediográfica fomentando a maxiproéxis grupal; a Neoenciclopediografologia reescrevendo a História Pessoal e Grupal dos intermissivistas na Era da Reurbex.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica elucidando a assistência em curso; as parassincronicidades; o minimecanismo institucional conectado ao Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; o entrosamento paracerebral ascendente possibilitando aprofundamentos autopesquisísticos; as assimilações
energéticas com os verbetógrafos em revisão; a psicosfera do verbetógrafo; as evocações extrafísicas temáticas; o desassédio mentalsomático recíproco; a interassistencialidade multidimensional
ao neoverbetógrafo; o tenepessismo integrado; a Parabanhologia; a contraparte extrafísica institucional; a comunex Interlúdio; os insights verbetológicos; o enciclopedismo reurbanológico; a dinâmica parapsíquica da ENCYCLOSSAPIENS entrosando os trabalhos interassistenciais grupais
e interdimensionais; a assistência ostensiva dos amparadores extrafísicos de função da Enciclopediologia; a pararresponsabilidade do intermissivista na consolidação e expansão da Conscienciologia.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo neoenciclopediológico; o sinergismo Parapercepciologia-Neoenciclopediologia.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio de o menos doente asistir ao
mais doente.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) qualificando a megagescon grupal;
o código grupal de Cosmoética (CGC) qualificando o verbete pessoal.
Teoriologia: a teoria da evolução; a teoria das interprisões grupocármicas; a teoria dos
Cursos Intermissivos; a teoria da reurbex.
Tecnologia: as técnicas de desassédio mentalsomático desenvolvidas pelo expediente
neoenciclopédico.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciocrático da CCCI.
Laboratoriologia: os laboratórios conscienciológicos do desassédio mentalsomático
(Tertuliarium, Holociclo e Holoteca); o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Conscienciografologia; o laboratório conscienciológico
da Conviviologia; o laboratório conscienciológico grupal Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Terra.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Verbetógrafos da Enciclopédia da Conscienciologia.
Efeitologia: o efeito da reurbex.
Neossinapsologia: as neossinapses oriundas das atividades relacionadas à Neoenciclopediografologia.
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Ciclologia: o ciclo verbetográfico título-verbete-revisão-publicação; o ciclo neoenciclopediografológico; o ciclo revisiológico análise-diagnóstico-encaminhamento.
Enumerologia: o expediente do verbetógrafo neoenciclopedista; o expediente do verbetólogo neoenciclopedista; o expediente do revisor neoenciclopedista; o expediente do pesquisador
neoenciclopedista; o expediente do professor neoenciclopedista; o expediente do tertuliano neoenciclopedista; o expediente do gestor neoenciclopedista.
Binomiologia: o binômio Enciclopédia dos Credores–Enciclopédia da Conscienciologia; o binômio verbetógrafo autodidata–verbetógrafo aluno.
Interaciologia: a interação das equipes da Enciclopédia da Conscienciologia.
Crescendologia: o crescendo Enciclopedismologia-Neoenciclopediografologia.
Trinomiologia: o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento.
Polinomiologia: o polinômio infante-jovem-adulto-geronte verbetógrafo.
Antagonismologia: o antagonismo foco no egão / foco na assistencialidade.
Paradoxologia: o paradoxo de o assistente ser o primeiro a ser assistido; o paradoxo de
o expediente neoenciclopédico contínuo exigir finalizações diárias.
Politicologia: as políticas conscienciológicas em prol da Maxiproexologia Grupal.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo grupal; a Paradireitologia permeando o expediente neoenciclopédico.
Filiologia: a neofilia; a enciclopediofilia; a verbetofilia; a cogniciofilia; a proexofilia;
a autopesquisofilia; a comunicofilia.
Fobiologia: a neofobia inibindo as iniciativas pessoais na participação grupal.
Sindromologia: a superação da síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB).
Maniologia: a eliminação da mania da “carreira solo”.
Mitologia: o mito de Sísifo.
Holotecologia: a Holoteca.
Interdisciplinologia: a Maxiproexologia; a Neoenciclopediografologia; a Voluntariologia; a Cosmovisiologia; a Mentalsomatologia; a Cogniciologia; a Tudologia; a Holotecologia;
a Infocomunicologia; a Comunicologia; a Multiculturologia; a Taristicologia; a Policarmologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a equipe de agendamento da defesa verbetográfica; a equipe de
análise de títulos; a equipe de apoio no Tertuliarium; a equipe de mediadores das tertúlias; a equipe de meganálise verbetográfica; a equipe de minibiografias; a equipe de monitores do Programa
Verbetografia; a equipe de preceptores da Verbetografia; a equipe de professores de Verbetografia; a equipe de revisão; a equipe de tertúlia-treino.
Masculinologia: o verbetógrafo; o verbetólogo; o tertuliano; o teletertuliano; o intermissivista; o conscienciólogo; o conscienciografologista; o tenepessista; o evoluciólogo Transmentor.
Femininologia: a verbetógrafa; a verbetóloga; a tertuliana; a teletertuliana; a intermissivista; a consciencióloga; a conscienciografologista; a tenepessista; a amparadora Rose Garden;
a Serenona Monja.
Hominologia: o Homo sapiens maxiproexista; o Homo sapiens enciclopaedista; o Homo sapiens verbetologus; o Homo sapiens encyclomaticus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens mentalsomaticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: expediente neoenciclopediológico inicial = aquele exercido pela geração
de intermissivistas neoverbetógrafos pioneiros; expediente neoenciclopediológico avançado
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= aquele exercido por várias gerações de intermissivistas, inclusive ex-paratertulianos ressomados.
Culturologia: a neocultura; a cultura da Gruporrezevamentologia; a cultura da Maxiproexologia; a cultura da Comunicologia Conscienciológica; a Holoculturologia Holocármica;
a cultura da primazia da escrita; a Multiculturologia do Enciclopedismo; a cultura da evolução
consciencial.
Atividades. Segundo a Intrafisicologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 65 atividades diretamente relacionadas ao expediente neoenciclopediológico, envolvendo os verbetógrafos e as várias equipes de voluntários empenhados:
01. Administraciologia. Recepção, triagem, encaminhamento e arquivamento de neoverbetes.
02. Analiticologia. Pesquisa de análise e pertinência de títulos.
03. Argumentologia. Checagem da coesão textual do verbete.
04. Biografologia. Administração dos dados das minibiografias dos verbetógrafos.
05. Coerenciologia. Pesquisa de coerência léxica para composição dos títulos da Enciclopédia da Conscienciologia.
06. Cognatologia. Revisão especializada de Cognatologia.
07. Colegiadologia. Consulta e parecer do Colegiado da Enciclopédia da Conscienciologia.
08. Completismologia. Manutenção da atividade Completismo Verbetográfico.
09. Comunicologia. Divulgação do Programa Verbetografia.
10. Conformaticologia. Revisão de confor (pente-fino) do verbete.
11. Conscienciocentrologia. Gestão institucional do voluntariado especializado.
12. Conteudologia. Revisão de conteúdo do verbete.
13. Criteriologia. Pesquisa e definição de critérios das entradas de verbetes.
14. Cronologia. Planejamento da agenda de mediadores da tertúlia.
15. Debatologia. Monitoria de apoio aos debates, mediador e tertuliano.
16. Deliberaciologia. Finalização e envio do verbete para publicação.
17. Detalhismologia. Checagem da intrarticulação das seções da divisão Detalhismo.
18. Digitologia. Atualização do arquivo geral da Enciclopédia da Conscienciologia.
19. Dinamismologia. Monitoria das tertúlias conscienciológicas.
20. Economiologia. Gestão financeira institucional.
21. Escolhologia. Orientação para pesquisa e escolha de títulos.
22. Especialismologia. Consultoria de pareceristas especializados.
23. Estatisticologia. Publicação de listas de verbetes defendidos e em andamento
(ICGE).
24. Estilisticologia. Padronização e desambiguação da Estilística Enciclopédica.
25. Estrangeirismologia. Revisão especializada de Estrangeirismologia.
26. Etimologia. Revisão especializada de Etimologia.
27. Gramaticologia. Revisão especializada de Gramática.
28. Holociclologia. Disponibilização de dicionários, enciclopédias e cosmograma aos
verbetógrafos pesquisadores.
29. Holotecologia. Disponibilização de acervo holotecário especializado aos verbetógrafos pesquisadores.
30. Infocomunicologia. Transmissão da tertúlia online.
31. Informaticologia. Administração do site das tertúlias.
32. Integraciologia. Consolidação das revisões especializadas.
33. Intelectologia. Gestão do programa Enciclomática.
34. Interaciologia. Recepção e impressão de emails de teletertulianos.
35. Interassistenciologia. Mediação das tertúlias online.
36. Leiturologia. Pesquisa bibliográfica e leitura útil relativa ao verbete em andamento.
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37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Lexicologia. Pesquisa de similaridade lexical de títulos.
Logisticologia. Gestão da revisão de verbetes.
Mecenatologia. Gestão do Programa Amigos da Enciclopédia.
Meganaliticologia. Elaboração da meganálise do verbete.
Memoriologia. Organização e guarda do material da tertúlia.
Minuciologia. Revisão do verbete em defesa.
Omnibibliografologia. Revisão de bibliografia, filmografia e webgrafia Especí-

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Onomasticologia. Definição das iniciais do verbetógrafo.
Operaciologia. Monitoria das aulas do Programa Verbetografia.
Paradidaticologia. Docência no Programa Verbetografia.
Parapedagogiologia. Preparo das aulas do Programa Verbetografia.
Paratecnologia. Gestão do programa Verbetomática.
Pesquisologia. Orientação de conteúdo e pesquisa ao verbetógrafo.
Planejamentologia. Planejamento e agenda de defesa de verbetes.
Problematicologia. Pesquisa do problema e dos conteúdos a serem abordados no

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Recepciologia. Atendimento e administração de turmas do Programa Verbetografia.
Revisiologia. Acompanhamento e equalização de revisões.
Rotinologia. Manutenção dinâmica do fluxo diário alimentador do Tertuliarium.
Subtitulologia. Revisão de confor das 71 seções (subtítulos) do verbete.
Taristicologia. Devolutivas presenciais ou virtuais ao verbetógrafo.
Tecnologia. Impressão dos verbetes e publicação no site das tertúlias.
Telecomunicologia. Transmissão do Programa Verbetografia EAD.
Tematologia. Pesquisa de incidência temática de títulos na Enciclopédia.
Tertuliariologia. Administração do Tertuliarium.
Tertuliologia. Defesa do neoverbete do dia.
Titulologia. Recebimento e administração de pedidos de novos títulos.
Treinamentologia. Atividade da tertúlia-treino.
Verbetografologia. Escrita do verbete.
Verbetologia. Revisão final dos verbetes em andamento.

ficas.

verbete.

Paratividades. Conforme a Experimentologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética,
12 pararrealidades afins ao expediente neoenciclopediológico, passíveis de serem vivenciadas
pelos pesquisadores interessados:
01. Amparologia. A paravivência ostensiva do amparo de função da verbetografia.
02. Autodesassediologia. A paravivência da autodesassedialidade por meio das funções
diuturnas verbetográficas.
03. Energossomatologia. A paravivência crescente do desenvolvimento energossomático pessoal.
04. Extrafisicologia. A paravivência de projeções conscientes em prol da qualificação
funcional enciclopediológica.
05. Extrapolacionismologia. A paravivência de extrapolações cognitivas em prol da
assistência verbetográfica.
06. Heterodesassediologia. A paravivência de interassistência verbetológica desassediadora.
07. Holobiografologia. A paravivência de achegas retrobiográficas motivadoras.
08. Parabanhologia. A paravivência oportuna dos parabanhos relativos aos trabalhos
verbetológicos.
09. Paraconviviologia. A paravivência do estreitamento paraconviviológico.
10. Parapercepciologia. A paravivência de percepeções extrassensoriais decorrentes da
função enciclopedista.
11. Tenepessologia. A paravivência interassistencial verbetográfica na tenepes.
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12. Verponologia. A paravivência do “momento eureca” verbetográfico.
Grupocarmologia. A partir do voluntariado conscienciológico, os neointeresses cosmoéticos do intermissivista promovem o acesso holomnemônico, mesmo incipiente, incitando
o reconhecimento dos alvos interassistenciais grupais prioritários.
Reeducaciologia. A ortoconvivialidade teática e a consequente reeducação recíproca,
por meio das diversas atividades interassistencias da Enciclopédia da Conscienciologia, ratificam
a força sinérgica grupal em prol da excelência tarística.
Maxiproexologia. O mecanismo evolutivo proexogênico proposto e ancorado pela rede
inteligente de amparo extrafísico de função pode ser plenamente vivenciado na participação ativa
do intermissivista na megagescon grupal da CCCI, fomentando o gruporrevezamento e a consolidação expansiva da Conscienciologia por meio do expediente neoenciclopediológico.
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 expediente neoenciclopediológico, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autopesquisologia Verbetográfica: Enciclopediologia; Neutro.
02. Crescendo verbetógrafo-maxiproexista: Maxiproexologia; Homeostático.
03. Curso Intermissivo: Intermissiologia; Homeostático.
04. Década tertuliana: Tertuliologia; Neutro.
05. Enciclopediologia: Cosmovisiologia; Homeostático.
06. ENCYCLOSSAPIENS: Enciclopediologia; Homeostático.
07. Monitoria da tertúlia conscienciológica: Tertuliologia; Homeostático.
08. Mundo verbetográfico: Gesconologia; Homeostático.
09. Parapedagogiologia Verbetográfica: Reeducaciologia; Homeostático.
10. Técnica tertuliária: Tertuliologia; Homeostático.
11. Teletertuliano: Infocomunicologia; Neutro.
12. Tertúlia conscienciológica: Parapedagogiologia; Neutro.
13. Verbetógrafo conscienciológico: Verbetologia; Homeostático.
14. Verbetorado conscienciológico: Comunicologia; Homeostático.
15. Voluntário da Conscienciologia: Assistenciologia; Homeostático.

O EXPEDIENTE NEOENCICLOPEDIOLÓGICO ENVOLVE DIVERSOS FRONTS DE TRABALHO VOLUNTÁRIO, DOS BASTIDORES À RIBALTA, DAS TAREFAS DE VERBETÓLOGOS
E TÉCNICOS EMPENHADOS À TARES REURBANIZADORA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, participa do expediente neoenciclopediológico?
Em quais frentes de trabalho? Qual o nível de empenho pessoal em prol da divulgação diuturna
da Conscienciologia por meio da megagescon grupal da CCCI?
Bibliografia Específica:
1. Nader, Rosa; Org.; Manual de Verbetografia da Enciclopédia da Conscienciologia; apres. Dulce Daou;
revisores Ulisses Schlosser; Erotides Louly; & Helena Araújo; 392 p.; 5 seções; 10 caps.; 21 E-mails; 464 enus.; 4 fichários; 1 foto; 18 minicurrículos; 9 tabs.; 263 verbetes chaves; 19 websites; 64 refs.; 11 webgrafias; 1 anexo; alf.; 28 x 21
cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu; PR; 2012; páginas 17 a 385.
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2. Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revis ores 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 610 a 612, 876
a 878, 1.042 e 1.043.
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EXPERIÊNCIA AUTEVOLUTIVA
(AUTEVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A experiência autevolutiva é a vivência pessoal da conscin, homem ou mulher, de fatos e parafatos, imprevista ou planejada, com significativa contribuição para a autevolução consciencial.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra experiência vem do idioma Latim, experientia, “prova; ensaio;
tentativa; prática; destreza; habilidade; experiência”. Surgiu no Século XIV. O elemento de composição auto provém do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O vocábulo evolutivo
procede do idioma Francês, evolutif, de évolution, e este do idioma Latim, evolutio, “ação de percorrer, de desenrolar”. Apareceu em 1873.
Sinonimologia: 1. Vivência evolutiva pessoal. 2. Experiência catalizadora da autevolução. 3. Experiência dinamizadora da autevolução.
Neologia. As 3 expressões compostas experiência autevolutiva, experiência autevolutiva
inconsciente e experiência autevolutiva consciente são neologismos técnicos da Autevoluciologia.
Antonimologia: 1. Experiência antievolutiva. 2. Experiência autestagnadora. 3. Experiência autolimitante. 4. Experiência autassediadora.
Estrangeirismologia: o know-how evolutivo; o curriculum vitae evolutivo; o carpe diem
evolutivo; o c’est la vie.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Autevoluciologia.
Proverbiologia. Eis 3 provérbios relativos ao tema: – Quem planta colhe. A vida é uma
lição. Ashita wa ashita, kyou wa kyou (Amanhã é amanhã, hoje é hoje).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal das experiências autevolutivas; a fôrma holopensênica; o materpensene pessoal da Evoluciologia; o holopensene antivitimizador; o holopensene altruísta; o holopensene autevolutivo; os genopensenes; a genopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os taquipensenes; a taquipensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade;
os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade.
Fatologia: a experiência autevolutiva; a experiência contínua; a experiência pontual;
a inércia evolutiva; a deriva evolutiva; a inexperiência; a necessidade de experiências com o neossoma; o ato de tirar proveito evolutivo dos erros; o fato de a evolução consciencial ocorrer através
das experiências; a impossibilidade de a consciência interromper o fluxo contínuo de experiências;
a necessidade evolutiva da vivência intrafísica; a repetição de experiências convergentes até gerar
o aprendizado necessário; as experiências irritantes e desequilibrantes refletindo a necessidade do
respectivo aprendizado; a doença explicitando o caminho evolutivo; o mecanismo evolutivo do
sofrimento; o sofrimento da consciência sendo fruto da interpretação da realidade; a relatividade
nas interpretações; a importância da autorreflexão nas experiências; o entendimento das experiências; o prévio posicionamento íntimo perante as experiências; o fato de evoluir mais quem aprende com a experiência se comparado a quem se prende a ela; os resultados das experiências; a importância evolutiva de não se dar significado negativo às experiências; a essência de cada consciência formada pelo acúmulo das autexperiências pretéritas; as diferentes perspectivas conscienciais; o nível evolutivo das consciências ao modo de resumo do aprendizado das experiências pretéritas; o entendimento evolutivo extraído de cada experiência e gravado na holomemória; a decantação das experiências; a metabolização evolutiva das novas experiências; a lucidez cognitiva in-
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fluenciando o entendimento das experiências; o equilíbrio emocional predispondo a lucidez; a influência do Curso Intermissivo (CI) nas futuras experiências; a influência da autoconscientização
evolutiva nas experiências; a busca por experiências evolutivas; a autoconsciência evolutiva; a zona de desconforto cosmoético; a impactoterapia das experiências; as experiências assistenciais; as
experiências de recomposição grupocármica lúcidas; a interferência da conscin nas próprias experiências; o livre arbítrio limitado; a constrição da gama de experiências possíveis condizente ao
nível de interprisão; a autopesquisa; a inteligência evolutiva (IE) aplicada; a capacidade libertadora do mentalsoma; a escolha consciente das experiências evolutivas; a vivência lúcida das experiências; o proveito máximo das experiências prioritárias; o vislumbre dos ganhos evolutivos da experiência planejada; a recuperação de cons; o investimento nas experiências evolutivas; o aproveitamento das oportunidades; a influência positiva nas experiências evolutivas alheias; a observação do exemplarismo evolutivo alheio; a análise das holobiografias evoluídas; o compartilhamento das experiências; o reflexo da expansão mentalsomática nas experiências autevolutivas;
o sobrepairamento nas experiências; o megafoco evolutivo prático; o cotejo das experiências com
a Escala Evolutiva das Consciências; a autopromoção evolutiva.
Parafatologia: as repercussões evolutivas da autovivência do estado vibracional (EV)
profilático; a constrição inconsciente dos chacras na busca por interromper experiências de sofrimento; a homeostase energética predispondo a lucidez; a experiência do Curso Intermissivo; a experiência de quase morte (EQM); as experiências evolutivas multidimensionais; as experiências
extrafísicas; as experiências exoprojetivas; as experiências viabilizadas pelos assediadores; as experiências proporcionadas pelas consciexes assistidas; as experiências patrocinadas pelos amparadores extrafísicos; as experiências de parapsicodrama; os insights patrocinados pelos amparadores extrafísicos; as extrapolações parapsíquicas alavancadoras da evolução consciencial; a autoconscientização multidimensional (AM) provocada pelo acúmulo de experiências.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autexperiência-autossegurança.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio da evolução infinita.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado às experiências pessoais,
impelindo a evolução consciencial.
Teoriologia: a teoria da evolução consciencial; o 1% de teoria e 99% de prática.
Tecnologia: a técnica do estado vibracional; a técnica da imobilidade física vígil (IFV);
a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; a técnica da inversão existencial (invéxis); a técnica
da reciclagem existencial (recéxis).
Voluntariologia: as experiências evolutivas no voluntariado.
Laboratoriologia: as experiências evolutivas nos laboratórios conscienciológicos.
Efeitologia: o efeito positivo das experiências; o efeito negativo das experiências; os efeitos evocativos de experiências pretéritas; o efeito de acentuamento sináptico das automimeses; os
efeitos orgânicos desencadeados no soma durante as experiências; o efeito renovador de novas
experiências; os efeitos das experiências evolutivas prioritárias na aceleração da história pessoal; os efeitos evolutivos das experiências assistenciais; os efeitos de centrifugação do egão desencadeados pelas experiências assistenciais lúcidas; o efeito de alinhamento ao fluxo cósmico fruto
da sequência de experiências evolutivas conscientes.
Neossinapsologia: a flexibilização neossináptica gerada pelo entendimento da teoria;
a consolidação neossináptica gerada pela vivência prática.
Ciclologia: o ciclo nosográfico baixa lucidez–experiência patológicas–interprisão; o ciclo homeostático experiência evolutiva–série de experiências evolutivas–alinhamento proexológico–compléxis; o ciclo infindável experiência-aprendizado; o ciclo equilíbrio-desequilíbrio-reequilíbrio predispondo ao aprendizado evolutivo e o alcance de novo patamar de discernimento.
Enumerologia: a experiência evolutiva crítica; a experiência evolutiva transformadora;
a experiência evolutiva reeducadora; a experiência evolutiva reciclogênica; a experiência evoluti-
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va mentalsomática; a experiência evolutiva cosmovisiológica; a experiência evolutiva transcendente.
Binomiologia: a busca pelas experiências evolutivas desde a juventude através do binômio precocidade-invéxis; o binômio invéxis-profilaxia; o binômio cirurgia-Recéxis; o binômio repetição-reflexão; o binômio descrença-autexperimentação; o binômio separação-individualização; o binômio evolutivo experiência secundária–experiência prioritária; o binômio inteligência
evolutiva–experiências evolutivas.
Interaciologia: a interação experiências evolutivas–holomaturidade; a interação experiências evolutivas–sincronicidades; a interação passividade parapsíquica–extrapolação; a interação mentalsoma–criação das experiências.
Crescendologia: o crescendo EV-sinalética energética; o crescendo EV–arco voltaico–
tenepes–ofiex; o crescendo projetabilidade-epicentrismo-desperticidade.
Trinomiologia: o trinômio abertismo-neoexperiência-neoaprendizado; o trinômio autexperiência-autoproficiência-autocompetência; o trinômio Cosmoética–cosmovisão–autodiscernimento evolutivo; o trinômio automimese dispensável–experiência indispensável–estupro evolutivo.
Polinomiologia: o polinômio euforin–primener–cipriene–extrapolacionismo parapsíquico confirmador do fluxo de experiências autevolutivas; o polinômio voluntariado-tenepes-docência-gescon conscienciológicos ampliador das possibilidades de experiências autevolutivas.
Antagonismologia: o antagonismo experiência aprisionadora / experiência libertadora;
o antagonismo vitimização / antivitimização; o antagonismo heterocomprovação / autocomprovação; o antagonismo heteroparapsiquismo / autoparapsiquismo; o antagonismo experiência dispensável / experiência indispensável.
Paradoxologia: o paradoxo de a consciência temer vivenciar as experiências necessárias para atingir o próximo patamar evolutivo; o paradoxo de a consciência sentir a emoção geradora do sofrimento para ressignificar a respectiva crença limitante; o paradoxo de a mesma experiência poder aprisionar ou libertar a consciência; o paradoxo de a consciência estar acomodada na zona de conforto e se sentir mal; o paradoxo de o livre arbítrio individual ter a aplicação mais evolutiva quando cedido às prioridades do maximecanismo; o paradoxo de a conscin
provocar as experiências negativas das quais se queixa.
Politicologia: o conservadorismo político exacerbado anulando a possibilidade das novas experiências.
Legislogia: a lei da impermanência; a lei do retorno; a busca pelo entendimento das leis
da evolução consciencial.
Fobiologia: a neofobia; a decidofobia.
Sindromologia: a evitação da síndrome da autovitimização.
Maniologia: a mania de evitar novas experiências; a mania instintiva de perpetuar antigas experiências; a mania de querer viver o passado; a mania de tirar conclusões precipitadas;
a mania de fazer previsões negativas; a mania de se sentir injustiçado; a mania de culpar os outros; a mania de não assumir as rédeas da própria evolução; a mania de ficar na zona de conforto
patológica; a mania de reincidir nas experiências antievolutivas; a mania de se deixar dominar pelos instintos; a mania de não valorizar as conquistas já obtidas; a mania de não valorizar o contraditório.
Holotecologia: a experimentoteca; a evolucioteca; a recicloteca; a prioroteca.
Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Descrenciologia; a Autexperienciologia;
a Autocriticologia; a Autovivenciologia; a Parapercepciologia; a Autocogniciologia; a Autodiscernimentologia; a Ortopensenologia; a Mentalsomatologia; a Holomaturologia.
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 intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o conscienciólogo; o macrossômata; o duplista; o proexista; 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 pesquisador; o projetor consciente; 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 intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a consciencióloga; a macrossômata; a duplista; a proexista; 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 pesquisadora; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens experiens; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens investigator; o Homo sapiens argumentator; o Homo sapiens cognitor; o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens autocomprobator; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens
despertus; o Homo sapiens evolutiologicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: experiência autevolutiva inconsciente = a vivência imprevista e sem lucidez, realizada pela conscin, com repercussão positiva na trajetória evolutiva pessoal; experiência
autevolutiva consciente = a vivência lúcida e planejada, realizada pela conscin evoluciente, com
resultados altamente expressivos no percurso evolutivo pessoal.
Culturologia: a cultura da inteligência evolutiva (IE).
Autodiscernimento. No âmbito da Lucidologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética,
7 posturas recomendadas em prol das experiências autevolutivas:
1. Antiemocionalismo. Manter a estabilidade emocional, evitando o embotamento da
racionalidade durante as vivências.
2. Antivitimização. Focar no aprendizado propiciado pelos erros cometidos, evitando
o egocentrismo exacerbado dos sentimentos estagnadores de autoculpa.
3. Apreensão. Atentar para o aprendizado possível de ser extraído de cada experiência,
tirando maior proveito existencial.
4. Assistencialidade. Investir nas experiências assistenciais tarísticas, em detrimento
das taconísticas.
5. Autassunção. Assumir a liderança do processo evolutivo pessoal, superando a pusilanimidade consciencial.
6. Autodesassedialidade. Vivenciar as experiências com isenção máxima das
influências negativas, próprias ou alheias.
7. Autoposicionamento. Assumir a postura de evoluciente, trazendo para si as rédeas da
autevolução.
Experimentologia. No âmbito da Prioriologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética,
25 áreas com respectivas vivências passíveis de serem classificadas ao modo de experiências autevolutivas:
01. Afetividade: intercâmbio de sentimentos fraternos.
02. Assistencialidade: contato lúcido com assistidos do grupocarma.
03. Autenticidade: autexposição existencial cosmoética.
04. Cognicidade: expansão mentalsomática.
05. Comunicabilidade: interlocução docente, interassistencial, ativa.
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06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Conectividade: acesso à equipex por meio da telepatia.
Consciencialidade: autoconscientização evolutiva.
Energossomaticidade: autoconscientização energética.
Escrita: publicação de autoverpons libertárias.
Exoprojetabilidade: autoconscientização multidimensional interplanetária.
Homeostasia: reconhecimento do padrão homeostático de referência.
Leitura: acesso a ideias libertárias com ampliação da inteligência evolutiva.
Megafraternidade: sentimento de megafraternidade.
Multiculturalismo: viagens internacionais.
Paraperceptibilidade: autoconscientização parapsíquica.
Parapsiquismo: conexão interdimensional mentalsomática.
Proexialidade: autoconscientização proexológica.
Projetabilidade: autoconscientização multidimensional.
Reflexão: autobalanço existencial.
Relacionamento: vivência de relação afetivo-sexual madura.
Retrocognicidade: acesso à retrovida crítica.
Tares: diálogo lúcido, esclarecedor, com megassediador.
Tenepessologia: acoplamento energético-assistencial diário, vitalício.
Verbetografia: autexposição cognitiva tarística.
Serenologia: contato com holopensene dos Serenões.

Aproveitamento. O fluxo de informações advindo das experiências da conscin é sempre
riquíssimo, porém, comumente subutilizado. Fazem-se necessárias a análise e a reflexão sobre os
dados apreendidos, a fim de ampliar o aproveitamento evolutivo das vivências.
Tabelologia. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 100 indicadores do alinhamento
pessoal ao fluxo de experiências autevolutivas, em cotejo à respectiva condição antievolutiva,
a serem consideradas pelos interessados:
Tabela – Experiências Autevolutivas
Nos
01.

Indicador Positivo

Indicador Antagônico

Abertismo
Acesso à Central Extrafísica da Energia
(CEE)
Acesso à Central Extrafísica da
Fraternidade (CEF)
Afinização com a Central Extrafísica da
Verdade (CEV)

Fechadismo
Abuso das energias conscienciais
(ECs)

05.

Altruísmo

Egoísmo

06.

Amizade raríssima

Amizade ociosa

07.

Amparabilidade

Assedialidade

08.

Antiemocionalidade

Emocionalismo

09.

Antivitimização

Autovitimização

10.

Aporte existencial

Aporte antiproéxis

11.

Atacadismo

Varejismo

12.

Atenção dividida

Devaneio

02.
03.
04.

Autismo consciencial
Demagogia
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Indicador Positivo

Indicador Antagônico

13.

Autenticidade consciencial

Hipocrisia

14.

Autocentramento

Dispersividade

15.

Autoconfiança

Pusilanimidade

16.

Autoconscienciometria

Psicossomatização

17.

Autocura

Autocorrupção

18.

Autodesassédio

Autassédio

19.

Autodidatismo

Preguiça mental

20.

Autodiscernimento

Robéxis

21.

Autopacificação

Autoconflitividade

22.

Autoparapsiquismo

Cascagrossismo

23.

Autorganização

Autodesorganização

24.

Autorreflexão

Impulsividade

25.

Autorrevezamento multiexistencial lúcido

Ignorância seriexológica

26.

Banho energético

Ressaca energética

27.

Bibliofilia

Bibliofobia

28.

Bom humor

Mau humor

29.

Cientificidade

Arte

30.

Compléxis

Incompléxis

31.

Conexão com a comunex Interlúdio

Sintonia com a Baratrosfera

32.

Cooperatividade

Competitividade

33.

Cosmoeticidade

Amoralidade

34.

Cosmopolitismo

Bairrismo

35.

Cosmovisão

Monovisão

36.

Criatividade

Esterilidade mental

37.

Democracia

Autocracia

38.

Descrenciologia

Dogmatismo

39.

Desenvolvimento do EV

Ignorância holochacral

40.

Desperticidade

Assedialidade

41.

Duplismo evolutivo

Paixão romântica

42.

Ectoplastia sadia

Intoxicação energética

43.

Euforex

Melex

44.

Euforin

Melin

45.

Eutimia

Ansiedade

46.

Extrapolacionismo parapsíquico

Automimese dispensável
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Nos

Indicador Positivo

Indicador Antagônico

47.

Força presencial

Ausência energética

48.

Fraternismo

Hostilidade

49.

Gratidão

Reivindicação

50.

Holomaturidade

Imaturidade

51.

Holorgasmo

Celibato

52.

Homeostase holossomática

Desequilíbrio holossomático

53.

Ingresso no CI

Transmigrex parapatológica

54.

Intelectualidade

Obtusidade

55.

Inteligência evolutiva

Ignorância evolutiva

56.

Interdependência

Dependência

57.

Invexologia

Porão consciencial

58.

Lei do maior esforço

Lei do menor esforço

59.

Libertação

Interprisão

60.

Lucidez

Obnubilação

61.

Macrossomaticidade

Antissomaticidade

62.

Maxidissidência

Minidissidência

63.

Maximoréxis

Dessoma prematura

64.

Mentalsomaticidade

Instintividade

65.

Monogamia

Promiscuidade

66.

Neofilia

Neofobia

67.

Ofiexologia

Interassistencialidade inativa

68.

Omissuper

Omissão deficitária

69.

Omnisciência

Apedeutismo

70.

Otimismo

Pessimismo

71.

Ortoconvivialidade

Conviviopatia

73.

Ortopensenidade

Patopensenidade

74.

Pacifismo

Belicismo

75.

Paracerebrologia

Subcerebrologia

76.

Paradigma consciencial

Paradigma materialista

77.

Pé-de-meia

Voto de pobreza

78.

Perdão

Ressentimento

79.

Policarmalidade

Egocarmalidade

80.

Poliglotismo

Monoglotismo

81.

Polimatia

Analfabetismo
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Indicador Positivo

Indicador Antagônico

82.

Primener

Acidente de percurso

83.

Proexialidade

Ectopia consciencial

84.

Profundidade

Superficialidade

85.

Projetabilidade lúcida

Projetabilidade inconsciente

86.

Recéxis

Marasmo evolutivo

87.

Recinofilia

Recinofobia

88.

Recuperação de cons

Restringimento intrafísico

89

Saldo holocármico positivo

Saldo holocármico negativo

90.

Satisfação benévola

Satisfação malévola

91.

Segunda dessoma

Parapsicose pós-dessomática

92.

Semipossessão benigna

Semipossessão maligna

93.

Serendipitia

Macro-PK destrutiva

94.

Sinalética parapsíquica

Autobloqueio parapsíquico

95.

Tares

Assistencialismo

96.

Tenepessismo

Iscagem inconsciente

97.

Traforismo

Trafarismo

98.

Transafetividade

Misantropia

99.

Universalismo

Xenofobia

100.

Verponogenia

Doutrinação
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 experiência autevolutiva, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
02. Autevolução: Evoluciologia; Homeostático.
03. Autexperiência indispensável: Autexperienciologia; Neutro.
04. Autopromoção evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
05. Autovivência das prioridades: Autopriorologia; Homeostático.
06. Bússola intraconsciencial: Holomaturologia; Homeostático.
07. Direção megafocal: Proexologia; Neutro.
08. Escala das prioridades evolutivas: Evoluciologia; Homeostático.
09. Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
10. Exemplarista evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.
11. Hermenêutica da Evoluciologia: Evoluciologia; Homeostático.
12. Inteligência evolutiva: Autevoluciologia; Homeostático.
13. Know-how evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.
14. Paraprotocolo autevolutivo: Autevoluciologia; Homeostático.
15. Potencialização evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
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A ELEVAÇÃO DO PATAMAR EVOLUTIVO DAS CONSCIÊNCIAS ESTÁ INTIMAMENTE LIGADA À QUALIDADE DA AUTOCONSCIÊNCIA MULTIDIMENSIONAL QUANTO AO FLUXO
DAS EXPERIÊNCIAS AUTEVOLUTIVAS E COSMOÉTICAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já identificou quais experiências evolutivas predominam na manifestação pessoal, conscientes ou inconscientes? Já reconhece os frutos dessas
experiências?
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 652 a 667.
2. Idem; Nossa Evolução; 168 p.; 15 caps.; 149 abrevs.; glos. 282 termos; 6 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 111 a 118.

V. S. B.
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EXPERIÊNCIA COMPARTILHADA
(EXPERIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A experiência compartilhada é aquela na qual alguém ou várias consciências tomam parte, conjunta e simultaneamente, comparticipando do mesmo holopensene e objetivo grupal.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo experiência vem do idioma Latim, experientia, “prova; ensaio; tentativa”. Surgiu no Século XIV. O prefixo com procede também do idioma Latim, cum, “com”.
O vocábulo partilha deriva igualmente do idioma Latim, particula, “parte pequena”, de pars,
“parte; quinhão; porção; região; país; partido; facção; papel (que alguém representa); ofício; dever; lições aprendidas de cor; as partes genitais”. Apareceu no Século XII.
Sinonimologia: 1. Experiência participativa. 2. Experiência extraconsciencial. 3. Diálogo; intersubjetividade. 4. Agregação evolutiva. 5. Convívio compulsório interpresidiário.
Neologia. As duas expressões compostas miniexperiência compartilhada e megaexperiência compartilhada são neologismos técnicos da Experimentologia.
Antonimologia: 1. Experiência intraconsciencial. 2. Experimento pessoal isolado.
3. Solilóquio; subjetividade.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à convivialidade.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da convivialidade; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a experiência compartilhada; o compartilhamento evolutivo; a vivência mútua; a cumplicidade; o acumpliciamento; a comparsaria; a sociedade; a interdependência evolutiva; a relação interpessoal; a afetividade natural; a empatia humana; a amizade sincera; o companheirismo; a intersubjetividade; o intercâmbio das introspecções; o vínculo consciencial; a intercessão assistencial; a parceria energética; a permutabilidade consciencial; a interfusão holossomática; a desalienação; o engajamento no trabalho grupal; o mutirão; a união dos afins; a união
dos opostos; a afinidade dos contrários; as gestões compartilhadas; as múltiplas conexões conscienciais; a inseparabilidade grupocármica; a consciência gregária; a autoconsciencialidade comunitária moderna; a Era da Comunicação.
Parafatologia: a prática do estado vibracional (EV) profilático; a assim; a desassim.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da dupla evolutiva; o laboratório
conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório
conscienciológico Acoplamentarium.
Colegiologia: os Colégios Invisíveis da Conscienciologia.
Holotecologia: a experimentoteca.
Interdisciplinologia: a Experimentologia; a Evoluciologia; a Conviviologia; a Sociologia; a Concordanciologia; a Duplologia; a Contrapontologia; a Vinculologia; a Proxêmica; a Comunicologia; a Interprisiologia; a Proexologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a dupla evolutiva; a dupla mista; o casal íntimo; o casal incompleto; o grupo evolutivo; as companhias evolutivas; a isca humana lúcida; a consciência–espelho evolutivo;
a parentela.
Masculinologia: o comparticipante; o confidente; o tenepessista; o amparador extrafísico; o aliado; o sócio; o parceiro; o doador de sangue; o doador de órgão; os gêmeos; os trigêmeos;
os xifópagos; o coparticipante; o coautor; o copesquisador; o coprojetor lúcido; o coterapeuta;
o ghost writer; o biógrafo.
Femininologia: a comparticipante; a confidente; a tenepessista; a amparadora extrafísica; a aliada; a sócia; a parceira; a doadora de sangue; a doadora de órgão; as gêmeas; as trigêmeas; as xifópagas; a coparticipante; a coautora; a copesquisadora; a coprojetora lúcida; a coterapeuta; a ghost writer; a biógrafa.
Hominologia: o Homo sapiens comparticipans; o Homo sapiens coperquisitor; o Homo
sapiens cotherapeuticus; o Homo sapiens donator; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens
confidens; o Homo sapiens paradireitologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniexperiência compartilhada = a vivência a 2 da dupla evolutiva bem-sucedida (Duplologia); megaexperiência compartilhada = a projeção lúcida, conjunta, de consciência contínua, de duas conscins empáticas (Projeciologia).
Taxologia. Sob a ótica da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10
categorias de experiências compartilhadas do ser humano:
01. Duplologia: os parceiros da dupla evolutiva.
02. Estudo: a coautoria de livro.
03. Evolução: as companhias indispensáveis.
04. Grupalidade: os voluntários das tarefas libertárias das consciências.
05. Leitura: a interação leitor / autor do livro.
06. Maternidade: a interação mãe / filho.
07. Maxiproéxis: a programação existencial em grupo.
08. Parapsiquismo: a interação conscin sensitiva / consciex amparadora.
09. Projeção consciencial conjunta: a manifestação projetiva avançada.
10. Sexualidade: a relação sexual homem / mulher.
Antievolução. Segundo a Intrafisicologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 manifestações conscienciais não-compartilhadas e totalmente antievolutivas:
1. Acanhamento: o solilóquio e a predominância do subjetivismo no meio do grupo.
2. Alienação: o indiferentismo pessoal às realidades sociais em torno.
3. Autismo: o isolamento intencional provocado por doença; a introspecção prolongada.
4. Encaramujamento: o isolacionismo pessoal gerado pela depressão psicológica.
5. Eremitismo: o cenobitismo mantido por fanatismo religioso (clausura) do eremícola.
6. Masmorra: a prisão excludente do delinquente forçada pelo delito cometido.
7. Torre de marfim: a autexclusão nascida do orgulho ou da arrogância.
Evolução. Na perspectiva da Conviviologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
7 manifestações conscienciais compartilhadas podendo ser francamente evolutivas:
1. Alcova: o Sexossomarium (alcova energeticamente blindada para 2).
2. Bicicleta: a mesma bicicleta para 2 ciclistas pedalando em conjunto (tandem).

Enciclopédia da Conscienciologia

3.
4.
5.
6.
7.

10653

Bíduo: o bíduo bioenergético (2 dias ou 48 horas da Sexossomatologia).
Duplódromo: o duplódromo (projetabilidade lúcida, PL, para 2).
Fórmula: a fórmula DD (desinibição e diálogo) entre os parceiros da dupla evolutiva.
Primener: a primavera energética a 2 (cipriene).
Princípio: o princípio da reciprocidade.

Inevitabilidade. É consenso no âmbito da Holomaturologia, à vista dos fatos e parafatos, realidades e pararrealidades, serem os atos das intercessões e interassistencialidades naturais
e inafastáveis no caminho da evolução de todas as consciências, sem exceção.
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 experiência compartilhada, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Acoplador energético: Energossomatologia; Homeostático.
2. Coloquialismo: Conviviologia; Neutro.
3. Compassageiro evolutivo: Evoluciologia; Neutro.
4. Interassedialidade: Grupocarmologia; Nosográfico.
5. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
6. Interconscienciologia: Experimentologia; Neutro.
7. Interprisiologia: Grupocarmologia; Nosográfico.

A ESTRUTURA, CARACTERÍSTICAS E DESENVOLVIMENTO EVOLUTIVO DAS EXPERIÊNCIAS COMPARTILHADAS
DEVEM MERECER SEMPRE, RACIONALMENTE, A MÁXIMA
CONSIDERAÇÃO POR PARTE DA CONSCIN LÚCIDA.
Questionologia. Como aborda você as experiências compartilhadas, em geral? Os saldos
dessas experiências são positivos para você?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC;
772 p.; 80 abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísticas; 2 filmografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas;
15 tabs.; 6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo –
Avaliação das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; página 501.
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 223, 241 e 874.
3. 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 166 a 168.
4. 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 26.
5. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 729 e 730.
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EXPERIÊNCIA DE QUASE-MORTE
(PARAFENOMENOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A experiência de quase-morte é o parafenômeno involuntário ou forçado,
provocado por doenças, acidentes ou traumas físicos, vivenciado pela conscin, homem ou mulher,
e caracterizado pela projeção lúcida da consciência para a dimensão extrafísica, quando a mesma
experimenta a visão panorâmica da vida intrafísica atual, o encontro com pessoas dessomadas
e a delimitação da fronteira entre a existência somática e a incorporeidade, podendo levá-la à reflexão profunda sobre o nível de Cosmoética das ações e condutas pessoais.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra experiência vem do idioma Latim, experientia, “prova; ensaio;
tentativa; prática; destreza; habilidade; experiência”. Surgiu no Século XIV. O advérbio quase deriva também do idioma Latim, quasi, “tal como; como se; como se fosse”. O termo morte provém
igualmente do idioma Latim, mors, “morte”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. EQM. 2. Experiência de quase-dessoma. 3. Fenômeno da quase-morte. 4. Experiência da morte iminente. 5. Experiência entre a vida e a morte. 6. Experiência
de morte aparente.
Neologia. As duas expressões compostas experiência de quase-morte aproveitada e experiência de quase-morte desperdiçada são neologismos técnicos da Parafenomenologia.
Antonimologia: 1. Projeção consciente (PC) saudável. 2. Projeção antefinal. 3. Pesadelo. 4. Alucinação. 5. Sonho. 6. Fantasia. 7. Projeção não lúcida.
Estrangeirismologia: a near-death experience (NDE); a out-of-body experience (OBE);
o state of altered consciousness; o paranormal phenomenon; a transcendental experience; a Neuroscience; a life after life; a life review.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à imortalidade da consciência.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da revalorização da vida intrafísica; o abertismo
holopensênico em relação à projeção da consciência; a autopensenidade em relação à proéxis; os
impactopensenes; a impactopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os parapensenes;
a parapensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os repensenes, a repensenidade; os
oniropensenes; a oniropensenidade; os holopensenes materialistas; a holopensenidade materialista
das equipes médicas intrafísicas; os prioropensenes da conscin lúcida; a prioropensenidade avançada.
Fatologia: a experimentação da fronteira entre a vida e a morte; o aprendizado quanto
à imortalidade da consciência; a compreensão do valor da vida; a evitação dos riscos à vida; os
acidentes de percurso; os esportes radicais; os acidentes provenientes de contrafluxos; as doenças
previstas; a parada cardíaca; as reações alérgicas; a desatenção no trânsito; a desatenção em ambientes periculosos; as explosões em campos de batalhas; a obnubilação cotidiana; a permanência
no porão consciencial; a preocupação com a assistência; a autossuperação de dificuldades pós-experiência de quase-morte; a autossuperação do materialismo; a compreensão do sentido da vida;
a perda do medo da dessoma; a romantização equivocada da EQM; a reeducação consciencial.
Parafatologia: a experiência de quase-morte; a autovivência do estado vibracional (EV)
profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a sinalética da experiência de quase-morte; a experiência das projeções conscienciais; a valorização do parapsiquismo pós-experiência de quase-morte; a autovivência da saída do corpo; a experiência de retorno ao corpo físico;
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a experimentação de algo importante a cumprir na vida intrafísica; as retrocognições; o extrapolacionismo parapsíquico pós-EQM; a parapercepção da multidimensionalidade; a parapercepção
das bioenergias; a parapercepção da multiexistencialidade; a parapercepção de ser parte integrante
do Cosmos; a parapercepção de minipeça dentro do maximecanismo; o reconhecimento da paraprocedência; a paraeducação consciencial.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo pensênico conscin equemista–consciex amparadora;
o sinergismo cérebro-paracérebro da conscin equemista.
Principiologia: o princípio consciencial; o princípio da descrença (PD); o princípio tarístico do autesclarecimento; o princípio da autopesquisa conscienciológica; o princípio da
imortalidade.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria do paradigma consciencial; a teoria do desapego ao soma;
a teoria materialista da consciência como subproduto do cérebro físico.
Tecnologia: as técnicas projetivas; a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; a técnica
da tares; a técnica dos 20 EVs diários; a técnica da investigação das sinaléticas parapsíquicas
pessoais.
Voluntariologia: o voluntário interassistencial na condição de assistente após ter sido
assistido.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório
conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional;
o laboratório conscienciológico da Autossinaleticologia; o laboratório conscienciológico da Autoprojeciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Proexólogos.
Efeitologia: o efeito das religiões resultando em tanatofobia.
Neossinapsologia: a criação de neossinapses a partir da parapercepção da eternidade da
consciência; a criação de paraneossinapses através do desenvolvimento parapsíquico.
Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP).
Binomiologia: o binômio autorreflexão–lucidez consciencial.
Interaciologia: a interação conscin-consciex; a interação conscin casca grossa–conscin
parapsíquica.
Crescendologia: o crescendo intrafísico conscin vulgar inconsciente–conscin intermissivista autoconsciente.
Antagonismologia: o antagonismo desatenção / atenção parapsíquica; o antagonismo
tanatofobia / tanatofilia; o antagonismo cegueira consciencial / lucidez consciencial.
Paradoxologia: o paradoxo de a experiência de quase-morte poder gerar resultados homeostáticos ao promover reciclagem intraconsciencial pela vivência impactoterápica.
Politicologia: a meritocracia.
Fobiologia: a tanatofobia; a projeciofobia; a neofobia; a proexofobia; a priorofobia;
a evoluciofobia; a conscienciofobia; a parapsicofobia; a recexofobia.
Sindromologia: a síndrome do pânico; a superação da síndrome da apriorismose.
Holotecologia: a parapsicoteca; a antissomatoteca; a intermissioteca; a parafenomenoteca; a pedagogoteca; a sinaleticoteca; a dessomatoteca.
Interdisciplinologia: a Parafenomenologia; a Parapercepciologia; a Parapsicologia;
a Parafatuística; a Paracerebrologia; a Proexologia; a Parapatologia; a Interassistenciologia;
a Evoluciologia; a Dessomatologia; a Projeciologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a consciência milenar; a conscin sênior; a conscin eletronótica;
a consréu ressomada; a consciência assediadora.
Masculinologia: o equemista; 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 experimentador.
Femininologia: a equemista; 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 experimentadora.
Hominologia: o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo
sapiens interassistens; o Homo sapiens retrocognitor; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens reurbanisatus; o Homo sapiens energeticus; o Homo sapiens paraperceptivus.
V. Argumentologia
Exemplologia: experiência de quase-morte aproveitada = aquela a partir da qual
a conscin revaloriza a vida intrafísica, passando a priorizar a recin e a proéxis; experiência de
quase-morte desperdiçada = aquela a partir da qual a conscin continua na condição de percepção
deficitária da importância da vida intrafísica, da recin e da proéxis.
Culturologia: a cultura parapsíquica; a cultura multidimensional; a cultura da Parapercepciologia; a cultura da Priorologia; a cultura da Parafenomenologia.
Taxologia. Sob a ótica da Projeciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 parafenômenos concomitantes à experiência de quase-morte, passíveis de serem vivenciados pela
conscin equemista, homem ou mulher:
01. Autobilocação consciencial: visualização do próprio soma inanimado sendo manipulado por equipe médica intrafísica ressuscitadora.
02. Autoscopia interna: observação dos órgãos internos, podendo haver lucidez quanto
aos ferimentos somáticos internos, provocadores da EQM.
03. Catalepsia projetiva: incapacidade temporária de mover o corpo físico, após a reinteriorização da consciência.
04. Clarividência extrafísica: aquisição de informações acerca de objetos, lugares ou
seres através de imagem ou quadro, estando a consciência fora do soma, confirmadas posteriormente com pessoas relacionadas ao fenômeno e visitas intrafísicas aos lugares e objetos observados.
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05. Cosmoconsciência: percepção cósmica da consciência, da vida e da ordem do Universo, estando em unidade com este, com posterior incapacidade de descrever o fenômeno em palavras para o médico e os familiares.
06. Dejaísmo projetivo: impressão, durante a EQM, de já ter visto ou encontrado pessoas, lugares ou situações.
07. Intuição extrafísica: aquisição de conhecimento através da apreensão íntima de
pensamentos ou ideias, na companhia de amparador extrafísico, para o redimensionamento da autoproéxis.
08. Precognição extrafísica: conhecimento de fatos futuros, posteriormente comprovados.
09. Retrocognição extrafísica: contato com fatos, cenas, formas e vivências de retrovidas, capazes de alavancar a autoproéxis.
10. Visão panorâmica extrafísica: retrospectiva em bloco da vida intrafísica em curso,
através da atividade holomnemônica, potencializando reciclagens intraconscienciais.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a experiência de quase-morte, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Autocomprovação parapsíquica: Autoparapercepciologia; Neutro.
03. Auto-herança parapsíquica: Seriexologia; Homeostático.
04. Consciência conscienciológica: Autodiscernimentologia; Homeostático.
05. Conscin-cobaia: Experimentologia; Neutro.
06. Conscin terminal: Dessomatologia; Neutro.
07. Lucidez extracorpórea: Projeciologia; Neutro.
08. Multidimensiologia: Parapercepciologia; Homeostático.
09. Multidimensionalidade consciencial: Parapercepciologia; Homeostático.
10. Opção pelo autodesassédio: Voliciologia; Homeostático.
11. Paraconscienciologia: Parapercepciologia; Neutro.
12. Paraconvocação proexológica: Proexologia; Homeostático.
13. Predisponência à reciclagem: Recexologia; Homeostático.
14. Projeção do adeus ressomática: Projeciologia; Neutro.
15. Projetabilidade reciclogênica: Autorrecexologia; Homeostático.

EMBORA SE POSSA TIRAR PROVEITO DA EXPERIÊNCIA
DE QUASE-MORTE, O IDEAL É A CONSCIN PROJETAR-SE
COM LUCIDEZ E DESPERTAR-SE PARA A IMORTALIDADE
DA CONSCIÊNCIA, VALORIZANDO A VIDA INTRAFÍSICA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já passou por EQM? Qual o investimento pessoal em prol do abertismo para a realidade multidimensional?
Bibliografia Específica:
1. Lutfi, Lucy; Voltei para Contar: Autobiografia de uma Experimentadora da Quase-Morte; pref.
Hernande Leite; revisoras Ana Flávia Magalhães Pinto; et al.; 248 p.; 2 seções; 19 caps.; 18 anotações pessoais; 22 cronologias; 29 E-mails; 39 enus.; 1 foto; 6 ilus.; 1 microbiografia; 6 tabs.; 10 websites; 40 musicografias; 51 filmes; 1 nota;
178 refs.; 5 webgrafias; alf.; geo.; ono.; 21 x 14 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas
25 a 195.
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2. Moody, Raymond Jr.; Vida após a Vida (Life after Life); trad. Melissa Kassner; 172 p.; 6 caps.; 1 E-mail;
1 foto; 1 microbiografia; 21 x 14 cm; br.; 16ª Ed.; Editora Nórdica; Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 7 a 100.
3. Morse, Melvin, M. D.; & Perry, Paul; Transformados pela Luz (Transformed by the Light); trad. Beatriz
Penna; 236 p.; 8 caps.; 15 enus.; 5 tabs.; 21 x 14 cm; br.; Nova Era; Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 13 a 236.
4. Souza, José Zacarias de; Podemos Voltar da Morte? Algumas Reflexões sobre EQM; Artigo; Psicologia
Argumento; Revista; Trimestral; Vol. 27; N. 56; 19 refs.; Curitiba, PR; Janeiro-Março, 2009; páginas 55 a 64.
5. 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 121 a 151.
6. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores
Alexander Steiner et al.; 1.232 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto; 3 gráfs.; 43
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 Internacionalde Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; páginas
121 a 199.
Webgrafia Específica:
1. Elias, Ana Catarina Araújo; Giglio, Joel Sales; & Pimenta, Cibele de Matos; Análise da Natureza da Dor
Espiritual Apresentada por Pacientes Terminais e o Processo de sua Re-significação através da Intervenção Relaxamento, Imagens Mentais e Espiritualidade (RIME); Artigo; Revista Latino-Americana de Enfermagem; Bimestral;
Vol. 16; N. 6; 17 refs.; Ribeirão Preto, SP; Novembro-Dezembro, 2008; páginas 1 a 8; disponível em: <http://www.scie
lo.br/pdf/rlae/v16n6/pt_04.pdf>; acesso em: 20.01.15; 10h03.
2. Fenwick, Peter; As Experiências de Quase Morte (EQM) podem Contribuir para o Debate sobre a Consciência?; Artigo; Revista de Psiquiatria Clínica; Vol. 40; N. 05; 35 refs.; São Paulo, SP; Setembro, 2013; páginas 203
a 207; disponível em: <http://www.hcnet.usp.br/ipq/revista/vol40/n5/203.htm>; acesso em: 20.01.15; 10h10.
3. Fernandes, Henrique de Oliveira; A Morte e o Morrer: Reflexões a partir do Estudo das Experiências de
Quase-Morte; Artigo; 3 enus.; 49 refs.; Rio de Janeiro, RJ; disponível em: <http://www.henriquefernandes.com.br/eqm-amorte-e-o-morrer.pdf>; acesso em: 20.01.15; 9h45.
4. Greyson, Bruce; Experiências de Quase-Morte: Implicações Clínicas (Near-Death Experience: Clinical
Implications); Artigo; Revista de Psiquiatria Clínica; Vol. 34; 1-S; 77 refs.; São Paulo, SP; 2007; páginas 116 a 125; disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-60832007000700015&script=sci_arttext>; acesso em: 20.01.15;
10h18.
5. Haesler, Natalie Trent-Von; & Beauregard, Mario; Experiências de Quase-Morte em Parada Cardíaca:
Implicações para o Conceito de Mente não Local (Near-Death Experience in Cardiac Arrest: Implications for the Concept of non Local Mind); Artigo; Revista de Psiquiatria Clínica; Vol. 40; N. 05; 1 enu.; 57 refs.; São Paulo, SP; 2013;
páginas 197 a 202; disponível em: <http://www.hcnet.usp.br/ipq/revista/vol40/n5/197.htm>; acesso em: 20.01.15; 10h23.
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EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL
(COSMOETICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A experimentação animal é o ato de usar pré-humanos vivos a fim de testar
drogas, cosméticos, artefatos bélicos, técnicas diagnósticas ou cirúrgicas, observar modelos comportamentais ou realizar práticas didáticas.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo experimentar vem do idioma Latim, experimentare, “ensaiar; experimentar”. Surgiu no Século XV. O termo animal deriva do mesmo idioma Latim, animal, “tudo
que tem vida, que é animado”. Apareceu no Século XIV.
Sinonimologia: 1. Experimentação em pré-humanos. 2. Treinamento em animais.
3. Prática em animais.
Neologia. As duas expressões compostas experimentação animal pesquisística e experimentação animal pedagógica são neologismos técnicos da Cosmoeticologia.
Antonimologia: 1. Experimentação em humanos. 2. Cobaiagem voluntária. 3. Autocobaiagem.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à zooconvivialidade cosmoética.
Citaciologia. Eis citação contributiva à temática: – Estudantes que pedem uma alternativa ao uso nocivo de animais na Ciência representam o melhor da Ciência. Eles são a vanguarda
do futuro e não ocupantes da carruagem da velha Metodologia (Tom Regan 1938–).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da anticosmoética; os falaciopensenes; a falaciopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os baratropensenes; a baratropensenidade; os
malignopensenes; a malignopensenidade.
Fatologia: a experimentação animal; o conformismo moral; o desrespeito ao direito de
recusa na participação do experimento; o antropocentrismo perverso; a coisificação do princípio
consciencial; a incapacidade em clamar pelos próprios direitos tornando o pré-humano o último
alforriado; a amoralidade dos integrantes dos comitês de Ética; a briga de poder na academia; os
experimentos inúteis; o sofrimento por motivos triviais; os pesquisadores buscando reconhecimento e dinheiro, acima dos ideais científicos; a insignificância científica de grande parte dos experimentos realizados com dinheiro público; o ideal da Ciência contaminado pela busca de prestígio, títulos e artigos publicados; os diferentes resultados encontrados por diferentes pesquisadores
com o mesmo experimento por fatores tais como imperícia técnica na condução do experimento
e desequilíbrio da saúde física e / ou psíquica do animal antes do experimento; o erro metodológico de querer transferir os resultados de experiências em animais não humanos para a espécie humana, causando a esta enormes prejuízos; os distintos efeitos farmacológicos em diferentes espécies induzindo a resultados enganosos, atrasando e dificultando as pesquisas científicas;
a talidomida sendo considerada segura após experimentação em camundongos e cães; o equívoco
de René Descartes (1596–1650) ao classificar os animais como seres sem alma, incapazes de
pensar ou sentir dor; a falácia da “economia de males”, pois o teste em humanos é obrigatório
após a fase de experimentação animal, servindo essa última apenas para estabelecer o protocolo
a ser utilizado na experimentação humana; a estimativa de apenas 1 em cada 20 medicamentos liberados a partir de testes em animais serem disponibilizados para comercialização após os testes
em humanos; o fato de 75% das pesquisas científicas realizadas com experimentação animal não
usarem qualquer tipo de anestesia; a falta de contato social dos animais enjaulados à espera dos
experimentos; a dor, o medo e a ansiedade dos animais usados nos experimentos causando
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alterações nos resultados das pesquisas; as atrocidades da indústria de cosméticos; a dessensibilização dos alunos, ao se acostumarem a provocar sofrimento em outra consciência em benefício
próprio; o exemplarismo patológico do professor e experimentador em cobaias, influenciando os
alunos; os experimentos realizados com objetivo final de enriquecer os currículos dos pesquisadores; a animalização do ser humano; a necessidade do conhecimento da Fisiologia de cada espécie; a incapacidade dos subumanos de exigirem a própria liberdade; a Declaração Universal
dos Direitos dos Animais; o aperfeiçoamento da Ciência e do cientista; a dignidade dos animais
humanos e não humanos; as ideias reformistas de bem-estar animal; as ideias abolicionistas de libertação dos animais; o pré-humano enquanto fim em si mesmo com direito a vida e não emquanto objeto para o ser humano usar em própio benefício; o senso de gratidão aos subumanos
pelo progresso da Humanidade; o senso de gratidão do pesquisador, reconhecido e respeitado devido a experimentos com cobaias; o senso de gratidão do aluno, galgando o futuro promissor devido às aprendizagens com cobaias; o senso de gratidão do paciente, vivo graças aos tratamentos
testados em cobaias; a necessidade da existência dos direitos dos animais mostrando a fragilidade
da Ética Humana; os métodos alternativos de pesquisas; a objeção de consciência.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os estigmas psicossomáticos repercutindo nos futuros somas; a ressaca moral intermissiva; a assimilação simpática e antipática entre a cobaia e o experimentador.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo ignorância-desinteresse; o sinergismo Fisiologia-Parafisiologia; o sinergismo Geneticologia-Parageneticologia; o sinergismo experimento ineficaz–premissa equivocada; o sinergismo patológico zoocida inveterado de vidas pretéritas–pesquisador
utilizando experimentação animal; o sinergismo Psicopedagogia equivocada–comercialização da
saúde; o sinergismo holopensene assistencial–holopensene terapêutico.
Principiologia: o respeito a todos os princípios conscienciais; o princípio da restauração evolutiva.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC).
Teoriologia: a teoria dos 3 Rs (reduce, replace e refine).
Tecnologia: as técnicas substitutivas do uso de subumanos enquanto cobaias; a técnica
da conscin-cobaia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autoparageneticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Holossomatologia; o Colégio Invisível da Parapatologia; o Colégio Invisível da Parafisiologia; o Colégio Invisível da
Neuroconscienciologia.
Efeitologia: os efeitos nocivos no psicossoma das cobaias repercutindo em vidas futuras; os efeitos da Pedagogia contraditória nas mentes dos futuros profissionais ao realizarem
práticas antagônicas aos princípios médicos, como o de salvar vidas; os efeitos colaterais dos
fármacos só percebidos após a comercialização do medicamento; os efeitos adversos causados
nos pré-humanos não relatados por serem subclínicos; os efeitos das doenças subclínicas dos
camundongos no resultado das pesquisas; os efeitos colaterais não observados em pré-humanos,
sem garantia da ausência dos mesmos em humanos devido às fisiologias diferentes; o efeito farmacológico observado em algumas raças, não se repetindo em outras da mesma espécie.
Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas fora da formação acadêmica.
Ciclologia: o ciclo interpresidiário algoz-vítima; o ciclo experimentação animal–dessensibilização do aluno–impaciência profissional.
Enumerologia: a cobaia faminta; a cobaia sedenta; a cobaia amedrontada; a cobaia dolorida; a cobaia angustiada; a cobaia ansiosa; a cobaia estressada.
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Binomiologia: o binômio substituição de mentalidade–substituição de método; o binômio experimentação animal–máfia de branco; o binômio exploração animal–indústria farmacêutica; o binômio comercialização de cobaias–modelo experimental arcaico; o binômio pesquisador-cobaia; o binômio pesquisa-educação; o binômio anticosmoético dinheiro público–experimento dispensável.
Interaciologia: a interação holossoma do experimentador–holossoma da cobaia.
Crescendologia: o crescendo experimento anticosmoético–resultados equivocados–genocídio farmacológico.
Trinomiologia: o trinômio medo-ansiedade-estresse; o trinômio acriticidade-incoerência-reprodução; o trinômio Patologia-Parapatologia-Parafisiologia; o trinômio Geneticologia-Parageneticologia-Somatologia; o trinômio indústria farmacêutica–indústria armamentista–indústria de cobaias; o trinômio indiferença com pré-humano–indiferença com aluno–indiferença
com paciente; o trinômio poder-prestígio-posição.
Polinomiologia: o polinômio descrenciológico questionar-criticar-refutar-debater-investigar.
Antagonismologia: o antagonismo salvar vidas / tirar vidas; o antagonismo proporcionar saúde / causar sofrimento; o antagonismo recompor / vitimizar; o antagonismo Medicina
Preventiva / indústria farmacêutica; o antagonismo interesse assistencial / interesse egoico;
o antagonismo assistência / tortura; o antagonismo avanço científico / repetição de experimentos.
Paradoxologia: o paradoxo de as teorias evolucionistas justificarem o aumento dos
maus-tratos aos pré-humanos em experimentos científicos ao se constatar as semelhanças fisiológicas e comportamentais entre humanos e pré-humanos ao invés de aprofundar as discussões
a respeito dos direitos dos animais.
Politicologia: a escravocracia; a mafiocracia; a cerberocracia; a barbarocracia; a belicosocracia; a asnocracia; a autocracia.
Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei do menor esforço; a lei do mais forte.
Filiologia: a farmacofilia; a nosofilia; a tanatofilia; a pesquisofilia; a materiofilia.
Fobiologia: a neofobia; a biofobia; a conviviofobia; a cienciofobia; a coerenciofobia;
a criticofobia; a zoofobia.
Maniologia: a egomania; a patomania; a farmacomania; a tiranomania; a tanatomania;
a apriorismomania; a nosomania.
Mitologia: o mito de o experimentador não interagir com a cobaia.
Holotecologia: a criminoteca; a paradireitoteca; a convivioteca; a experimentoteca;
a autopesquisoteca; a pedagoteca; a didaticoteca.
Interdisciplinologia: a Cosmoeticologia; a Zoologia; a Reeducaciologia; a Conviviologia; a Autocriticologia; a Paradireitologia; a Experimentologia; a Intrafisicologia; a Conservadorismologia; o Ignorantismo.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin eletronótica; a consréu ressomada; a consbel; a consciência nociva; a mente criminosa; a conscin baratrosférica; o animal humano; a conscin perversa.
Masculinologia: o tirano; o professor apriorista; o aluno apriorista; o pesquisador apriorista; o aprioropata; o ajudante de algoz; o incoerente.
Femininologia: a tirana; a professora apriorista; a aluna apriorista; a pesquisadora apriorista; a aprioropata; a ajudante da algoz; a incoerente.
Hominologia: o Homo sapiens amoralis; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens
vulgaris; o Homo sapiens insensatus; o Homo sapiens ilogicus; o Homo sapiens psychopathicus;
o Homo sapiens consreu.
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V. Argumentologia
Exemplologia: experimentação animal pesquisística = as experiências com objetivo de
descobrir ou confirmar descobertas científicas; experimentação animal pedagógica = os experimentos realizados com objetivos didáticos.
Culturologia: a cultura da Ciência Cartesiana.
Cobaias. Sob a ótica da Zooconviviologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 10
consciências pré-humanas utilizadas na experimentação e na didática:
01. Cães. Experimentos cirúrgicos.
02. Cavalos. Experimentos sorológicos.
03. Coelhos. Experimentos cutâneos e oculares.
04. Gatos. Experimentos neurológicos.
05. Macacos. Experimentos comportamentais.
06. Peixes. Experimentos toxicológicos.
07. Pombos. Experimentos toxicológicos.
08. Porcos. Experimentos armamentistas.
09. Rãs. Experimentos fisiológicos.
10. Ratos. Experimentos imunológicos.
Conservantismo. Sob a ótica da Parapatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
10 motivos para a preservação do atual modelo de ensino e pesquisa científica, newtoniano-cartesiano mecanicista:
01. Comercialização. As grandes fortunas movimentadas com as vendas de cobaias.
02. Comodismo. A possibilidade de o pesquisador realizar todo o experimento sem sair
do laboratório.
03. Desconhecimento. A maioria dos professores, pesquisadores e alunos desconhecendo a existência de modelos alternativos e eficientes.
04. Direito. A necessidade de os laboratórios se defenderem de possíveis acusações de
consumidores vítimas de efeitos colaterais argumentando não haver nenhum efeito adverso durante a fase de experimentação animal.
05. Discussão. A falta de discussão sobre o assunto mantendo os estudantes ignorantes
quanto às alternativas.
06. Economia. O fato de o uso de cobaias vivas ser menos oneroso.
07. Farmacologia. O interesse da indústria farmacêutica em permanecer no atual modelo de tratamento de sintomas, muitas vezes causados pelo uso excessivo de medicamentos,
e não de atuar na causa ou prevenção das enfermidades e consequentemente diminuir a necessidade de criar novos remédios testados em animais.
08. Insensibilidade. A falta de empatia de pesquisadores e estudantes não permitindo
a percepção do sofrimento infligido aos pré-humanos.
09. Opressão. A reprimenda oral ou silenciosa dos colegas, envoltos no holopensene
utilitarista.
10. Tradicionalismo. A resistência de alguns professores em aceitar novo método de
ensino.
Contradição. Sob a ótica da Psicopedagogia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
6 malefícios aos futuros profissionais da área da saúde advindos da utilização de pré-humanos
vivos no ensino:
1. Acriticidade. Maior falta de questionamento e atitudes de passividade e inércia em
alunos praticantes de experimentação animal por considerarem as práticas com animais necessárias, apesar de desagradáveis.
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2. Banalização. Diminuição da sensibilidade devido à familiaridade com a ideia de provocar sofrimento em outra consciência, ocorrendo a dessensibilização quanto ao senso de respeito
à vida.
3. Inversão de valores. Alunos indiferentes ao sofrimento animal passam a colocar as
cobaias pré-humanas em posição inferior de importância em relação aos próprios objetivos pessoais.
4. Princípios. Os alunos deixam para trás ou minimizam princípios de não violência adquiridos anteriormente.
5. Progressão. Crianças praticantes de dissecação de animais em sala de aula tornam-se
mais agressoras dos próprios colegas.
6. Quebra. Estudantes desistem do curso ao não concordarem com tais práticas, constituindo perda de profissionais com valores de compaixão, sensibilidade e princípios éticos para
lidar com futuros pacientes.
Ensino. Sob a ótica da Parapedagogia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 substitutivos da utilização de pré-humanos vivos no ensino, disponíveis aos docentes da área da saúde:
01. Audiovisual: filmes; vídeos interativos.
02. Cadáver: técnicas de embalsamento permitindo a manutenção da textura dos tecidos.
03. Estimação: animais de estimação, a serem utilizados em aulas de Semiologia Animal, dos próprios alunos, eliminando a necessidade de manter animais aprisionados.
04. Etologia: observação de pacientes com doenças reais e intervindo positivamente
quando necessário.
05. Holografia: os recursos da realidade virtual.
06. Manequim: reproduções do corpo humano; modelos de pré-humanos.
07. Máquina: simuladores mecânicos.
08. Software: simuladores interativos de computador.
09. Tecido: técnicas in vitro conservando células e tecidos.
10. Voluntariado: experimentação ética e não invasiva no próprio ser humano, a exemplo da aferição da frequência cardíaca e pressão arterial.
Cirurgia. Nas aulas de técnicas cirúrgicas, os professores podem substituir o uso de
animais vivos por práticas em cadáveres ou modelos anatômicos e posterior acompanhamento,
dos alunos, de cirurgias em hospitais e clínicas, como observadores. Posteriormente, realizam estágios com intervenções simples severamente supervisionadas por cirurgiões experientes, passando a intervenções paulatinamente mais complexas.
Pesquisa. Sob a ótica da Metodologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 métodos substitutivos de pré-humanos na pesquisa científica, disponíveis aos pesquisadores:
01. Cromatografia. O método separa e identifica componentes de drogas, amostras de
sangue ou urina por exemplo, podendo identificar substâncias químicas desconhecidas.
02. Cultura de bactérias e protozoários. As bactérias e protozoários são organismos
muito sensíveis a mutagênicos podendo identificar agentes cancerígenos. Também podem ser utilizados em estudos farmacológicos, toxicológicos e desenvolvimento de antibióticos.
03. DNA recombinante. A tecnologia envolve a síntese de compostos protéicos através
da manipulação genética em bactérias.
04. Espectometria de massa. A identificação e localização de substâncias químicas no
organismo humano, concentração e reações.
05. Estudos epidemiológicos. A correlação entre modo de vida, exposição a produtos
químicos ou eletromagnéticos, tipo de dieta, higiene e saneamento com doenças, tais como
câncer, infectocontagiosas ou cardiovasculares.
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06. Medicina Preventiva. A estimulação de cuidados com a saúde podem reduzir drasticamente o aparecimento de novas enfermidades. Assim, a necessidade de produzir novos medicamentos testados em animais diminui.
07. Necrópsia. O entendimento dos mecanismos de ação de muitas doenças na análise
de cadáveres.
08. Observação clínica. Os estudos com base na observação de casos clínicos são responsáveis por muitas descobertas nas áreas da anestesia, operações cirúrgicas para contornar defeitos cardíacos congênitos, respiração artificial, cateterização cardíaca, descobertas de antissépticos, tratamento cirúrgicos nos casos de dores insuportáveis e muitos instrumentos diagnósticos
como o estetoscópio, eletrocardiograma e instrumentos de mensuração de pressão sanguínea.
09. Reconstituição. A utilização de computadores na reconstrução de imagens tridimensionais do soma através de raios-X e a elaboração de mapas funcionais do cérebro, com o uso da
ressonância magnética, monitorando mudanças de fluxo sanguíneo e revelação de novas introvisões dos mecanismos de funcionamento ajudam na detecção de anormalidades nos portadores de
doenças como o Alzheimer, epilepsia ou autismo.
10. Simulação de computadores e modelos matemáticos. Computadores podem predizer as reações biológicas causadas por drogas novas, sem qualquer uso de animais, com base no
conhecimento de sua estrutura tridimensional, eletrônica e química. A avaliação de toxicidade de
substâncias, produção de drogas usadas em tratamentos anticancerígenos e de combate à Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS).
11. Tecnologia in vitro. A cultura de células, tecidos e órgãos utilizados podem ser utilizados nas pesquisas de câncer, mecanismos imunológicos, testes toxicológicos, produção de vacinas, desenvolvimento de medicações, estudo de doenças infecciosas, diagnóstico de doenças,
estudo de distúrbios genéticos além de substituírem os testes de sensibilidade cutânea e de irritação ocular.
12. Tomografia computadorizada. A detecção de anormalidades vasculares cerebrais
e distúrbios psiquiátricos.
Eficiência. Sob a ótica da Pesquisologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 5 áreas
passíveis de benefícios advindos dos métodos substitutivos do uso de pré-humanos na pesquisa
científica, disponíveis aos pesquisadores:
1. Custo. Depois de desenvolvidas e validadas, as metodologias alternativas ao uso de
animais apresentam menos gastos financeiros ao não necessitarem de manutenção dos biotérios.
2. Distribuição. Maior facilidade de disseminação de métodos alternativos para outros
laboratórios ao não necessitar da manutenção de infraestrutura dos biotérios.
3. Ética. A mudança de mentalidade por parte da comunidade científica e usuários.
4. Precisão. Experimentos automatizados cuja análise final é objetiva, como, por exemplo, a quantificação de citocinas pelo método de Elisa, substituem a subjetividade da observação
clínica de técnicos.
5. Rapidez. Ensaios in vitro apresentam, na maioria dos casos, menor tempo de duração
quando comparados com os experimentos in vivo.
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 experimentação animal, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Absurdo cosmoético: Recexologia; Nosográfico.
02. Antissubumanidade: Evoluciologia; Nosográfico.
03. Antiviolência: Homeostaticologia; Homeostático.
04. Biofilia: Intrafisicologia; Neutro.
05. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.

Enciclopédia da Conscienciologia

06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

10665

Coerenciologia: Holomaturologia; Homeostático.
Conduta cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
Exploração subumana: Cosmoeticologia; Nosográfico.
Falácia: Falaciologia; Nosográfico.
Idiotismo cultural: Parassociologia; Nosográfico.
Impulso desumano: Parapatologia; Nosográfico.
Interprisiologia: Grupocarmologia; Nosográfico.
Megacontradição: Contradiciologia; Neutro.
Princípio da restauração evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
Senso de gratidão: Holomaturologia; Homeostático.

A EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL NÃO CONSTITUI PRÁTICA
SEGURA PARA DESENVOLVER FÁRMACOS DE USO HUMANO. URGE REALIZAR INVESTIMENTOS EM MÉTODOS SUBSTITUTIVOS À UTILIZAÇÃO DOS PRÉ-HUMANOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, faz uso de produtos testados em animais? Considera a existência de métodos substitutivos de pesquisa e ensino?
Filmografia Específica:
1. Planeta dos Macacos: A Origem. Título Original: Rise of the Planet of the Apes. País: EUA. Data: 2011.
Duração: 105 min. Gênero: Ficção científica. Idade (censura): 11 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado:
Inglês; & Português (em DVD). Direção: Rupert Wyatt. Elenco: James Franco; Andy Serkis; John Lithgow; Freida Pinto
Brian Cox; Andy Serkis; & Tom Felton. Produção: Peter Chenin; & Dylan Clark. Direção de Arte: Claude Paré.
Roteiro: Rick Jaffa; & Amanda Silver. Fotografia: Andrew Lesnie. Música: Patrick Doyle. Montagem: Conrad Buff
IV; & Mark Goldblatt. Cenografia: Elizabeth Wilcox. Efeitos Especiais: Cara Anderson; Todd Bilawchuk; & Michael
Bolan. Companhia: Twentieth Century Fox. Sinopse: Cientista Will Rodman (James Franco) procura descobrir novos
medicamentos para a cura do mal de Alzheimer, realizando experiências laboratoriais em chimpanzés, ao lado da médica
veterinária Caroline (Freida Pinto). As experiências aumentam a capacidade intelectual dos animais e Ceaser, o chimpanzé
superinteligente, inicia a revolução dos símios.
Bibliografia Específica:
1. Chuahy, Rafaella; Manifesto pelos Direitos dos Animais; 252 p.; 21 caps.; 2 ilus.; 98 refs.; 21 x 14 cm; br.;
Record; Rio de Janeiro, RJ; 2009; páginas 34 a 47 e 75 a 103.
2. Feijó, Anamaria Gonçalves dos Santos; Braga, Luisa Maria Gomes de Macedo; & Pitrez, Paulo Márcio
Condessa; Animais na Pesquisa e Ensino: Aspectos Éticos e Técnicos; apres. Jorge Luis Nicolas Audy; & Solange Medina Ketzer; pref. Joaquim Cloted; 420 p.; 29 caps.; 18 citações; 22 fotos; 6 ilus.; 654 refs.; 4 anexos; 23 x 16 cm; br.;
Edipucrs; Porto Alegre, RS; 2010; páginas 23 a 387.
3. Greif, Sérgio; & Tréz, Thales; A Verdadeira Face da Experimentação Animal: Sua Saúde em Perigo;
200 p.; 4 caps.; 30 citações; 93 refs.; 21 x 14 cm; br.; Sociedade Educacional Fala Bicho; Rio de Janeiro, RJ; 2000; páginas 15 a 90.
4. Naconecy, Carlos M.; Ética & Animais: Um Guia de Argumentação Filosófica; 234 p.; 8 caps.; 67 refs.;
21 x 14 cm; br.; Edipucrs; Porto Alegre, RS; 2006; páginas 88 a 111.
5. Singer, Peter; Libertação Animal (Animal Liberation); trad. Marly Winckler; revisora Rita Leal Paixão;
358 p.; 6 caps.; 25 fotos; alf.; 23 x 15 x 6 cm; br.; 4ª Ed. rev.; Lugano Editora; Porto Alegre, RS; 2004; páginas 1 a 281.

R. K.
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EXPERIMENTO HISTORIOGRÁFICO
(PESQUISIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O experimento historiográfico é a técnica investigativa, aplicada pelo pesquisador ou pesquisadora, para estudar fontes e documentos históricos utilizando estratégias de
análise e articulação, inovadoras ou não, permitindo chegar a novos aspectos científicos, novas
abordagens, perspectivas e conclusões reveladoras a respeito do objeto ou personalidade estudada.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo experimento deriva do idioma Latim, experimentum, “ensaio; tentativa; experimento”. Apareceu no Século XIV. A palavra historiografia procede do idioma Grego, historiographía, “trabalho de historiador”. Surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 01. Experiência historiográfica. 02. Pesquisa historiográfica. 03. Averiguação historiográfica. 04. Teste historiográfico. 05. Ensaio histórico. 06. Investigação historiográfica. 07. Exame historiográfico. 08. Estudo experimental historiográfico. 09. Análise histórica. 10. Estudo histórico.
Neologia. As duas expressões compostas experimento historiográfico academicista e experimento historiográfico independente são neologismos técnicos da Pesquisologia.
Antonimologia: 01. Achismo historiográfico. 02. Palpite histórico. 03. Intuição histórica. 04. Chute historiográfico. 05. Especulação histórica. 06. Experimento econômico. 07. Experimento físico. 08. Experimento químico. 09. Experimento biológico. 10. Experimento em
Ciências Naturais.
Estrangeirismologia: o experimentum crucis; o expert; a apologie pour l´histoire; a storia della storiografia; a verificação a posteriori; o corpus dos textos históricos; o timeline histórico.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Pesquisologia Historiográfica.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Experimentologia; o holopensene pessoal da
Pesquisologia; o holopensene pessoal do desenvolvimento intelectual; o holopensene pessoal da
mentalsomaticidade; a fôrma holopensênica da Historiografia; a retilinearidade autopensênica;
a extrapolação pensênica.
Fatologia: o experimento historiográfico; a investida historiográfica; o megafoco na Historiografia; as práticas historiográficas; a Metodologia Científica a serviço dos experimentos; as
fontes disponíveis; o orçamento na pesquisa; a busca de patrocínios para a pesquisa; as pesquisas
inovadoras; a reconstrução analítica dos fatos; os métodos históricos; a retratação historiográfica;
os métodos pesquisísticos fora dos limites estabelecidos pela Ciência Convencional; as hipóteses
levantadas; as hipóteses verificadas; o levantamento de discussões; a História Oral; a cultura oral;
o estudo de caso; a pesquisa de campo; a história de vida; o estudo de caso das cobaias históricas;
o experimento levado às últimas consequências; as conclusões finais; os conhecimentos prévios;
o mergulho nos manuscritos; a verificação das diferentes fontes descobertas; a recuperação de
eventos para o conhecimento histórico; o estudo das origens; as sendas tortuosas da História;
o cruzamento de hipóteses levantadas por diferentes historiadores; a necessidade da linguagem
erudita ao trabalhar com línguas antigas; o desconhecimento das línguas mortas; a Orismologia
enquanto ferramenta avançada e útil no desenvolvimento da pesquisa histórica; o experimento
historiográfico renovando a ideia ancorada no passado; os círculos de intelectuais; os Colégios
Invisíveis; o pioneirismo Lastanosino no Século XVII versado à pesquisa historiográfica; o histo-
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ricismo na abordagem dos fenômenos e das culturas humanas; o boicote do experimento historiográfico pelos governos antidemocráticos; a destruição intencional da memória coletiva; a descoberta de informações biográficas perdidas; a recomposição da História; o ajuste das biografias
distorcidas na História; as indiscutíveis constatações historiográficas; as pesquisas historiográficas quando aprofundadas com lupa acurada e autodiscernimento reveladoras de análises inusitados para o intermissivista; o megadesafio do experimentador de encontrar o documento-monumento; o rastreamento complicado das culturas obscurecidas; as sociedades silenciando a própria
História; a “relação do historiador com os silêncios” descoberta pelo historiador francês Jules
Michelet (1798–1874); a pesquisa histórica inédita; a análise dos símbolos; a necessidade da Arquivologia; o detalhismo apurado e constante no experimento; as reflexões sobre a natureza histórica dos objetos ou personalidades estudados.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o experimento historiográfico dedicado a exumar a conscin esquecida, agora consciex em período intermissivo;
a hipótese de trabalho intelectual antelucano em retrovidas favorecendo a pesquisa historiográfica; as retrocognições direcionando às pesquisas históriográficas; as excursões intermissivas à parapsicoteca ampliando as abordagens parapesquisísticas da consciex lúcida (Para-Historiologia).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo intelectivo.
Principiologia: o princípio da descrença (PD) priorizando as autexperimentações;
o princípio de os fatos orientarem as pesquisas; o princípio do megafoco mentalsomático.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) qualificando os experimentos historiográficos.
Teoriologia: os limites e possibilidades da teoria e prática dos experimentos historiográficos; a teoria dos equívocos históricos; as teorias da Metodologia Científica; a teoria do descarte do imprestável; a teoria da realidade interdimensional; a teoria da atração dos afins;
a teática da interassistência multidimensional.
Tecnologia: as técnicas da abordagem inicial na pesquisa; a técnica do duplo cego;
a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade; a técnica da repetição paciente; a técnica
das 50 vezes mais; a técnica da opção inteligente; a tecnicidade historiográfica; a técnica da autorreflexão de 5 horas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório conscienciológico da autorganização;
o laboratório conscienciológico da sinalética energética e parapsíquica; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico do cosmograma.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Historiografia; o Colégio Invisível da Para-História; o Colégio Invisível da Biografologia; o Colégio Invisível da Pesquisologia; o Colégio Invisível da Tecnologia; o Colégio Invisível da Cosmovisiologia.
Efeitologia: os efeitos evolutivos dos experimentos historiográficos; os efeitos grupocármicos dos experimentos historiográficos; o efeito das extrapolações mentaissomáticas;
o efeito halo do somatório de conhecimentos historiográficos; o efeito halo da autorganização;
o efeito das afinidades cognitivas nos momentos críticos de destino; os efeitos negativos das expectativas frustradas; o efeito nocivo dos apriorismos na pesquisa; o efeito nocivo nos memoricídios históricos.
Neossinapsologia: as neossinapses das neoaquisições cognitivas através do experimento
historiográfico; o aborto das neossinapses causado pelo ansiosismo no estudo historiográfico;
a criação das neossinapses críticas após a descoberta; as neossinapses construídas pela associação de informações.
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Ciclologia: o ciclo experimental hipótese-pesquisa-comprovação; o ciclo de extrapolações do historiógrafo motivado; o ciclo natural das pesquisas técnicas; o ciclo informacional coleta de dados–ponderações técnicas–tratamento didático–difusão tarística; o ciclo contínuo de
produção intelectual; o ciclo de pesquisas metodológicas; o ciclo de arquivamentos preservados
e classificados.
Enumerologia: os documentos históricos; os recursos históricos; os experimentos históricos; as pesquisas históricas; as hipóteses históricas; os memoricídios históricos; as restaurações
históricas.
Binomiologia: o binômio Experimentologia-Pesquisologia; o binômio pesquisa-leitura;
o binômio exumação historiográfica–experimento historiográfico.
Interaciologia: a interação consciência experimentadora–objeto de estudo; a interação
hipóteses históricas–comprovações historiográficas; a interação Historiografia–memórias coletivas; a interação vários ângulos–novas perspectivas.
Crescendologia: o crescendo História de Vida–História Universal.
Trinomiologia: o trinômio pesquisador-fonte-descoberta; o trinômio memoricídio–experimento historiográfico–recuperação memorística; o trinômio automotivação-trabalho-lazer.
Antagonismologia: o antagonismo experimento historiográfico frustrado / experimento
historiográfico exitoso.
Paradoxologia: o paradoxo dos arquivos históricos serem de extrema relevância para
a Sociedade e permanecerem ocultos e quase inacessíveis à população.
Politicologia: a política arquivística.
Legislogia: a lei do maior esforço.
Filiologia: a experimentofilia; a historiografofilia; a historiofilia; a pesquisofilia; a intelectofilia; a bibliofilia; a holotecolofilia; a neofilia.
Fobiologia: a experimentofobia; a historiografobia; a historiofobia; a passadofobia; a bibliofobia; a intelectofobia; a disciplinofobia; a megafocofobia; a neofobia; a raciocinofobia.
Maniologia: a evitação da nostomania no experimento historiográfico.
Holotecologia: a experimentoteca; a historioteca; a historiografoteca; a pesquisoteca;
a metodoteca; a intelectoteca; a mentalsomatoteca; a analiticoteca; a fenomenoteca; a tecnoteca;
a encicloteca.
Interdisciplinologia: a Pesquisologia; a Experimentologia; a Historiografia; a Historiologia; a Para-Historiologia; a Passadologia; a Criteriologia; a Megafocologia; a Manutenciologia;
a Confrontologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o pesquisador; o historiador; o historiógrafo; o experimentador historiográfico; o agitador histórico; o agente retrocognitor; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o escritor; o exemplarista; o intelectual; o erudito; o autodidata; o tenepessista; o projetor
consciente; o sistemata; o tertuliano; o teletertuliano; o paratertuliano; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a pesquisadora; a historiadora; a historiógrafa; a experimentadora historiográfica; a agitadora histórica; a agente retrocognitora; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a escritora; a exemplarista; a intelectual; a erudita; a autodidata; a tenepessista; a projetora
consciente; a sistemata; a tertuliana; a teletertuliana; a paratertuliana; a verbetógrafa; a voluntária;
a tocadora de obra; a mulher de ação.
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Hominologia: o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens historiator; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens accumulator; o Homo sapiens holothecarius;
o Homo sapiens parascientificus.
V. Argumentologia
Exemplologia: experimento historiográfico academicista = aquele realizado pelo estudante universitário, tendo por finalidade adquirir titulação específica, utilizando recursos externos, sob as normas pautadas pela academia objetivando o esclarecimento de fato histórico específico; experimento historiográfico independente = aquele realizado pelo autodidata, utilizando recursos econômicos próprios, sob normas pessoais, objetivando auto e heteroesclarecimento de fato histórico específico.
Culturologia: a cultura da Experimentologia; a cultura da Pesquisiologia; a cultura da
Mentalsomatologia.
Taxologia. Sob a ótica da Pesquisologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 20 áreas
ou especialidades nas quais os experimentos historiográficos podem ser aplicados com a finalidade de esclarecer algum fato:
01. Antropologia.
02. Astronomologia.
03. Biografologia.
04. Biologia.
05. Demografologia.
06. Direitologia.
07. Filosofia.
08. Gemologia.
09. Heráldica.
10. Historiografia.
11. Historiologia.
12. Linguisticologia.
13. Literaturologia.
14. Mecenatologia.
15. Metodologia.
16. Numismaticologia.
17. Paleontologia.
18. Politicologia.
19. Psicologia.
20. Sociologia.
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 experimento historiográfico, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Apriorismose: Parapatologia; Nosográfico.
02. Aprofundamento da pesquisa: Experimentologia; Neutro.
03. Arquivologia: Experimentologia; Neutro.
04. Coleta seletiva: Autexperimentologia; Homeostático.
05. Corpus de evidências: Autexperimentologia; Neutro.
06. Exumação historiográfica: Pesquisologia; Neutro.
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07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Fato orientador: Pesquisologia; Neutro.
Fonte cognitiva: Autocogniciologia; Neutro.
História Oral: Historiografologia; Neutro.
Impasse na pesquisa: Autopesquisologia; Neutro.
Leitura correta: Cosmovisiologia; Homeostático.
Pesquisa do erro: Autopesquisologia; Homeostático.
Repetição paciente: Experimentologia; Homeostático.
Síntese conclusiva: Experimentologia; Neutro.
Taxologia das análises: Experimentologia; Neutro.

EXISTEM EXPERIMENTOS HISTORIOGRÁFICOS CAPAZES
DE AMPLIAR E ATÉ MESMO MUDAR O CURSO DA HISTÓRIA AO EXUMAR PERSONALIDADES OU FATOS ESQUECIDOS, REDEFININDO-OS INTRA E EXTRAFISICAMENTE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, na condição de pesquisador, já pensou na possibilidade de levar a cabo algum experimento historiográfico? Sobre qual assunto? Com qual intuito?
Bibliografia Específica:
1. Bueno, Mar Rey; & López, Pérez Miguel; coords.; El Inquiridor de Maravillas: Prodigios, Curiosidades
y Secretos de la Naturaleza en la España de Vincencio Juan de Lastanosa; 494 p.; 6 caps.; 27 ilus.; 1.116 refs.; 20 x 20
cm; br.; Instituto de Estudios Altoaragoneses; Huesca; España; 2011; páginas 9 a 58.
2. Cadiou, François; et al.; Como se faz a História: Historiografia, Método e Pesquisa (Comment se fait
l’Histoire – Pratiques et Enjeux); trad. Giselle Unti; 254 p.; 12 caps.; 1 microbiografia; 274 refs.; 21,5 x 14 cm; br.; Editora Vozes; Petrópolis, RJ; 2007, páginas 10 a 12.
3. Ginzburg, Carlo; O Queijo e os Vermes: O Cotidiano e as Ideias de um Moleiro perseguido pela Inquisição (Il Formaggio e i Vermi: Il Cosmo di um Mugnaio del’500); revisor Hilário Paulo Paes; trad. Maria Betânia Amoroso; 272 p.; 62 caps.; 2 ilus.; 1 microbiografia; 169 refs.; ono.; 21 x 14 cm; br.; Companhia das Letras; São Paulo, SP;
1987; página 13.

L. S.
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EXPERIMENTO RETROCOGNITIVO
(RETROCOGNICIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O experimento retrocognitivo é o ato ou efeito de a conscin, homem ou mulher, realizar o conjunto de procedimentos técnicos, individualmente ou em grupo, a fim de obter
acesso mais vasto e profundo aos refolhos da holomemória e, com isso, vivenciar retrocognições
induzidas.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo experimentar vem do idioma Latim, experimentare, “ensaiar; experimentar”. Surgiu no Século XV. O elemento de composição retro, deriva também do idioma Latim, retro, “por detrás, atrás”. Apareceu no mesmo Século XV. A palavra cognitivo procede
igualmente do idioma Latim, cognitum, de cognoscere, “conhecer; adquirir conhecimento; aprender a conhecer; saber; tomar conhecimento de; reconhecer”. Surgiu em 1873. O vocábulo retrocognição apareceu em 1901.
Sinonimologia: 1. Experimento retromnemônico. 2. Experimentação retrocognitiva.
3. Aplicação de técnica retrocognitiva. 4. Indução retrocognitiva. 5. Estimulação holomnemônica
proposital.
Neologia. As 3 expressões compostas experimento retrocognitivo, experimento retrocognitivo individual e experimento retrocognitivo grupal são neologismos técnicos da Retrocogniciologia.
Antonimologia: 1. Experimento precognitivo. 2. Experimento animal.
Estrangeirismologia: o experimentum crucis no âmbito da Autorretrocogniciologia;
o Retrocognitarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à Parafisiologia Holomnemônica.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular capaz de sintetizar o tema: – Ampliemos nossas retrocognições.
Ortopensatologia. Eis duas ortopensatas, listadas na ordem alfabética, pertinentes ao
tema:
1. “Autorretrocognição. A autorretrocognição de 1 fato decisivo de vida humana prévia vale 1.000 autopensenes da existência intrafísica atual”.
2. “Autorretrocognições. A concentr ç o ent com a fixação da atenção, fortalece
a estrutura da automemória, permitindo as vivências das autorretrocognições de vidas humanas
pretéritas e recentes, alteradas e sadias, abrindo escancaradamente a autoconsciencialidade da
conscin, homem ou mulher, tornada mais l cida. As conscins intermissivistas são predispostas
a tal estado intraconsciencial avançado”.
Unidade. A unidade de medida da retrocognição é o retropensene.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Holomnemossomatologia; o holopensene pessoal da Experimentologia Retrocognitiva; os retropensenes; a retropensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os genopensenes;
a genopensenidade; os megapensenes; a megapensenidade; os parapensenes; a parapensenidade;
os neopensenes; a neopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; o holopensene pessoal das investigações seriexológicas cotidianas; o holopensene retrocognitivo; as fôrmas holopensênicas revisitadas; o materpensene das investigações
paracientíficas.
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Fatologia: o experimento retrocognitivo; a indução técnica de experiências retrocognitivas pessoais e grupais; a preparação intrafísica de ambientes retrocognitivos (Evocarium); a acumulação de fatos e parafatos constituintes da autopesquisa retrocognitiva; a autorganização das
pesquisas holobiográficas; os experimentos retrocognitivos grupais da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI); a I Noite de Gala Mnemônica da CCCI; os experimentos retrocognitivos individuais dos intermissivistas; o Curso Imersão Laboratorial Retrocognitiva
da Associação Internacional de Pesquisas Seriexológicas e Holobiográficas (CONSECUTIVUS); a utilização lúcida de gatilhos retrocognitivos; o foco retrocognitivo; o traje retrocognitivo; o penteado retrocognitivo; o adereço retrocognitivo; a música retrocognitiva; a comida retrocognitiva; o cenário retrocognitivo; a dança retrocognitiva; a leitura retrocognitiva; o filme retrocognitivo; a higiene mental necessária para lidar com temas passadológicos; o fato de a conscin ser o resultado da seriéxis.
Parafatologia: o preparo holossomático a fim de otimizar o experimento retrocognitivo;
a soltura holomnemônica; a autevocação holobiográfica; a pesquisa para-historiográfica; o desassédio grupocármico; as parassincronicidades simultâneas ao experimento; as companhias intra
e extrafísicas relacionadas ao experimento; os elementos intrafísicos potencializadores da ativação holomnemônica (Retrocogniciologia); a autovivência do estado vibracional (EV) profilático
qualificando o experimento; a sinalética energética e parapsíquica coadjutora da pesquisa holobiográfica; as variáveis físicas e extrafísicas envolvidas no experimento retrocognitivo; a equipex
especializada em Holomnemossomatologia monitorando os experimentos retromnemônicos; as
emoções envolvidas no fenômeno retrocognitivo; a catarse seriexológica predispondo à autocura
intraconsciencial e ao acerto interconsciencial; a aprendizagem proporcionada pela recuperação
de conhecimentos retrobiográficos; o mapeamento holobiográfico pessoal (cartografia seriexológica); as evocações diretas e indiretas, intencionais e inconscientes, ocasionadas pelos coadjutores
do experimento; a parapsicoteca propiciando experimentos retrocognitivos extrafísicos; a assistência às consciexes vinculadas aos retrocontextos evocados; o Acoplamentarium podendo funcionar como set de experimentos retrocognitivos (Retrocognitarium).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo automotivação retrocognitiva–heterassistência extrafísica; o sinergismo mentalsomaticidade-paraperceptibilidade.
Principiologia: o princípio da atração dos afins; o princípio do autorrevezamento consciencial; o princípio da conservação autocognitiva pluriexistencial; o princípio da descrença
(PD) aplicado às autopesquisas retrocognitivas.
Codigologia: a atualização do código pessoal de Cosmoética (CPC) através das retrocognições autênticas.
Teoriologia: a teoria da holomemória.
Tecnologia: as técnicas retrocognitivas.
Voluntariologia: os voluntários da Associação Internacional de Pesquisas Seriexológicas e Holobiográficas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia.
Efeitologia: os efeitos motivadores de se puxar o fio da meada autosseriexológico a partir das autorretrocognições; os efeitos grupocármicos das retrocognições; os efeitos holossomáticos e multidimensionais da autoidentificação de retropersonalidade consecutiva; os efeitos proexológicos da retrovida crítica.
Neossinapsologia: as neossinapses oriundas das retrocognições.
Ciclologia: o ciclo holorressomático.
Enumerologia: o ensaio retrocognitivo; o exame retrocognitivo; o teste retrocognitivo;
a investigação retrocognitiva; a investida retrocognitiva; a prova retrocognitiva; a técnica retrocognitiva.
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Binomiologia: o binômio animismo-parapsiquismo; o binômio Retrocogniciologia-Simulcogniciologia; o binômio cronicidade holomnemônica–agudização mnemônica.
Interaciologia: a interação paradoxal esquecimento-lembrança; a interação retrocognição homeostática–abertura de caminho proexológico; a interação gatilho retrocognitivo–nódulo
holomnemônico.
Crescendologia: o crescendo experimentológico tentativas-erros-sucessos; o crescendo
gatilho retrocognitivo–acesso holomnemônico; o crescendo memória intrafísica–memória quádrupla–holomemória; o crescendo indícios multiexistenciais–confirmações acumuladas–certezas
relativas.
Trinomiologia: o trinômio retrossinapses-parassinapses-neossinapses.
Polinomiologia: o polinômio retrobiografias-retroculturas-retroposturas-retropensenes.
Antagonismologia: o antagonismo recuperação dos cons magnos / expressão dos nódulos holomnemônicos; o antagonismo lembrança sutil / lembrança inútil; o antagonismo holomnemônico retentiva milenar / hipomnésia diária.
Paradoxologia: o paradoxo de o passado estar sempre presente no presente.
Politicologia: a evoluciocracia; a discernimentocracia; a cosmoeticocracia; a lucidocracia; a proexocracia; a cognocracia; a seriexocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada às investigações autorretrocognitivas.
Filiologia: a retrofilia; a pesquisofilia; a priorofilia; a neofilia; a mentalsomatofilia; a parapsicofilia; a autocogniciofilia.
Fobiologia: as fobias atuais com origem em retrovidas.
Sindromologia: a profilaxia quanto à síndrome da parerudição desperdiçada.
Mitologia: os mitos pessoais quanto ao passado pessoal e grupal.
Holotecologia: a retrocognoteca; a experimentoteca; a sinaleticoteca; a cosmovisioteca;
a analiticoteca; a holossomatoteca; a parapsicoteca.
Interdisciplinologia: a Retrocogniciologia; a Experimentologia; a Holomnemossomatologia; a Holossomatologia; a Seriexologia; a Pluriexistenciologia; a Holopercucienciologia; a Parageneticologia; a Parapercepciologia; a Cronoevoluciologia; a Mentalsomatologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a autocobaia seriexológica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser
desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a semiconsciex.
Masculinologia: o agente autorretrocognitor; o atacadista consciencial; o investigador-ator; o pesquisador-sensitivo; o homem racional; o voluntário assistencial; o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo; o teleguiado autocrítico; o evoluciólogo.
Femininologia: a agente autorretrocognitora; a atacadista consciencial; a investigadora-atriz; a pesquisadora-sensitiva; a mulher racional; a voluntária assistencial; a tenepessista; a projetora consciente; a epicon lúcida; a consciencióloga; a teleguiada autocrítica; a evolucióloga.
Hominologia: o Homo sapiens retrocognitor; o Homo sapiens experimentor; o Homo
sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens retromimeticus; o Homo sapiens retroactor; o Homo
sapiens reeducator; o Homo sapiens cognitor; o Homo sapiens paraperceptiologus; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens mentalsomaticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: experimento retrocognitivo individual = a utilização do Laboratório
conscienciológico da Autorretrocogniciologia do CEAEC; experimento retrocognitivo grupal
= a participação na I Noite de Gala Mnemônica da CONSECUTIVUS.
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Culturologia: a cultura da autoconscientização seriexológica.
Retrocognitarium. Atinente a Definologia, Retrocognitarium é a base física, cientificamente preparada, para facilitar e predispor a ocorrência do parafenômeno retrocognitivo, notadamente por meio de projeções lúcidas retrocognitivas. Deve conter móveis, leito, quadros, estilo
decorativo, fotos, livros e quaisquer outros elementos evocativos (rapport) da época almejada pelo experimentador ou experimentadora.
Técnica. Tendo em mente a Tecnologia, o interessado, homem ou mulher, deve programar-se para realizar período de saturação mental com o alvo para-historiográfico desejado culminando em momento no qual vai apassivar-se no leito a fim de promover a soltura dos veículos de
manifestação (holossoma), sobretudo o mentalsoma (holomemória). As lembranças de retrocontextos (intrafísicos ou intermissivos) tendem a ocorrer predominantemente no momento da hipnagogia, hipnopompia ou mesmo durante a experiência extracorpórea.
Paradoxo. Sob a ótica da Parafisiologia, durante o experimento retrocognitivo convém
à conscin atentar-se para o fato paradoxal de necessitar manter a postura holossomática ao mesmo
tempo relaxada, porém super concentrada no foco retrossomático.
Taxologia. No âmbito da Retrocogniciologia, eis 10 tipos de experimentos retrocognitivos listados alfabeticamente, a partir de 5 contrapontos funcionais:
1. Experimento retrocognitivo androssomático / ginossomático.
2. Experimento retrocognitivo anímico (autoinduzido) / parapsíquico (heteroinduzido).
3. Experimento retrocognitivo individual / grupal.
4. Experimento retrocognitivo intrafísico / extrafísico (parapsicoteca).
5. Experimento retrocognitivo temático / neutro.
Individual. Pela Autexperimentologia, a conscin interessada em realizar experimentos
retrocognitivos individuais pode predispor-se ao parafenômeno sem qualquer nível de direcionamento holobiográfico ou, por outro lado, selecionar foco para-historiográfico, retrobiográfico ou
holopensênico específico a fim de potencializar as evocações e, consequentemente, as chances de
sucesso na obtenção da lembrança retrobiográfica.
Laboratório. Tais experimentos tendem a ter maior percentual de sucesso quando realizados em ambiente técnico ao modo do Laboratório Conscienciológico da Autorretrocogniciologia da Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Consciência (CEAEC), cujo ambiente se encontra predisposto às lembranças de retrovidas em função das otimizações físicas
e, sobretudo, pela saturação holopensênica desencadeada pelos experimentos já realizados ali, os
quais somavam 3.208 até dezembro de 2014.
Gatilhos. No laboratório, o experimentador pode usufruir de diferentes gatilhos retrocognitivos ao modo de músicas típicas de várias culturas, livros de História e grande Timeline das
Civilizações afixado na parede.
Grupal. Sob a ótica da Para-Historiografologia, em Foz do Iguaçu, Paraná, ocorreram
3 experimentos retrocognitivos grupais (Retrocognitarium) organizados pela instituição conscienciocêntrica CONSECUTIVUS, cujas principais características encontram-se dispostas a seguir na
ordem cronológica:
1. Noite de Gala Mnemônica: evento ocorrido no dia 06 de junho de 2015, com 284
participantes, os quais puderam selecionar a época da História, a cultura e o personagem com os
quais tivessem mais afinidade a fim de evocar determinada retrovida ou retrocontexto seriexológico mais positivo, visando compor o traje de época.
2. Chá Inglês Retrocognitivo: ocorrido no dia 21 de abril de 2016, com 74 participantes, os quais priorizaram vestimentas do Século XIX, sobretudo da época vitoriana, a fim de evocar o holopensene da escritora inglesa Marie Corelli.
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3. Círculo Intelectual Renascentista Retrocognitivo: ocorrido no dia 21 de abril de
2017, contou com 81 participantes, os quais priorizaram evocar nos trajes retrocognitivos diferentes ocupações renascentistas, ao modo de políticos, navegadores, cortesãs, parapsíquicos, cientistas, religiosos, artistas, dentre outros.
Lucidez. Concernente à Proexologia, vale lembrar ser a vida humana repleta de momentos decisivos de encontros de destino, com múltiplos reencontros seculares e neovivências de retrocontextos seriexológicos, os quais funcionam, na prática, como experimentos retrocognitivos.
Cabe ao intermissivista dispor de soltura parapsíquica e lucidez retrocognitiva para poder relembrar de tais situações. Holomemória: continuum seriexológico.
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 experimento retrocognitivo, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Agente retrocognitor: Mnemossomatologia; Homeostático.
02. Autoevocação: Mnemossomatologia; Neutro.
03. Autopesquisa retrocognitiva: Holobiografologia; Homeostático.
04. Autopesquisa retrocognitiva de campo: Autorretrocogniciologia; Neutro.
05. Autorretrocognição: Mnemossomatologia; Neutro.
06. Benefício da autorretrocognoscibilidade: Autosseriexologia; Homeostático.
07. Crescendo retrocognição-neorresponsabilidade: Seriexologia; Homeostático.
08. Gatilho retrocognitivo: Holomnemossomatologia; Neutro.
09. Historicidade seriexológica: Holomemoriologia; Neutro.
10. Holomnemônica: Mnemossomatologia; Homeostático.
11. Interação Acoplamentarium-Retrocognição: Parapercepciologia; Homeostático.
12. Laboratório conscienciológico: Experimentologia; Homeostático.
13. Noite de gala mnemônica: Holomemoriologia; Homeostático.
14. Puzzle holobiográfico pessoal: Holobiografologia; Neutro.
15. Retrocognição despercebida: Lucidologia; Nosográfico.

O EXPERIMENTO RETROCOGNITIVO CONSTITUI OPORTUNIDADE ÍMPAR PARA O INTERMISSIVISTA ACESSAR, POR
ELE MESMO, O VASTO CABEDAL DE RETROVIVÊNCIAS
MARCANTES NA HISTORIOGRAFIA PESSOAL E GRUPAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já promoveu, individualmente ou em grupo, experimentos retrocognitivos? Quais foram os efeitos evolutivos obtidos? Já programou o próximo?
Bibliografia Específica:
1. Bouchardet, Roberta; Laboratórios do CEAEC: Ferramentas Avançadas para a Autopesquisa; Artigo;
Conscientia; Revista; Trimestral; Edição Comemorativa 20 Anos do CEAEC; 1 E-mail; 2 enus.; 1 tab.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Julho; 2015; páginas 150 a 156.
2. Fernandes, Pedro; Acoplamentarium: Historiografologia e Seriexologia face a face; In: Zolet, Lílian;
& Buononato, Flávio; Orgs.; Manual do Acoplamentarium; revisores Helena Alves Araújo e Erotides Louly; 176
p.; 1 E-mail; 63 enus.; 24 fotos; 8 gráfs.; 27 ilus.; 64 pesquisadores de fenômenos parapsíquicos; 8 planilhas para autopesquisas; 5 tabs.; 151 sinais energéticos; 1 website; glos. 171 termos; 16 filmes; 808 refs.; 6 anexos; 28 x 21 cm; br.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 133
e 134.
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3. Lavôr, Luciana (org.); I Noite de Gala Mnemônica – História Ilustrada; 404 p.; 1 encarte; 6 enus.; 950 fotos; glos. 213 termos; 53 microbiografias; 28 x 22 x 3 cm; 11 obras de arte; 1 pontoação; 2 tabelas; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2015; páginas 23 a 114 e 356.
4. Leimig, Roberto de A.; N tur
tro o n o Journal of Conscientiology; Artigo; Revista; Trimestral; Vol. 10; N. 40; 19 enus.; 31 refs.; International Academy of Consciousness IAC ; Evoramonte; Portugal; Abril;
8; página 3 5.
5. Idem; Vidas de Naturalista: Hipótese de Personalidade Consecutiva de Marcgraf, Steller e Humboldt;
pref. Mabel Teles; revisora Maria Regina Camarano; 456 p.; 8 caps.; 318 citações; 25 E-mails; 56 enus.; 37 fotos; 1 microbiografia; 21 siglas; 2 tabs.; 22 websites; glos. 210 termos; 8 filmes; 418 refs.; 3 apênds.; alf.; geo.; ono.; 23 x 16
x 3 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2015; páginas 25 a 46 e 179 a 184.
6. Rossa, Dayane; Relação entre Seriéxis, Proéxis e Reciclagem Intraconsciencial; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 11; S-1; Seção: Temas da Conscienciologia; 1 E-mail; 9 enus.; 18 refs.; Associação Internacional
do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Fevereiro, 2007; páginas 57 a 64.
7. Vieira, Waldo; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de
Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 200, 312, 735, 737, 738 e 743 a 748.
8. 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 35, 152, 153,
158, 373, 819, 840, 913 e 976.
Filmografia Específica:
1. Noite de Gala Mnemônica: I Experimento Retrocognitivo Grupal da CCCI; 4 DVDs; País: Brasil; Data:
2015. Duração: 8h. Gênero: Documentário. Idade (censura): Livre. Idioma: Português. Cor: Colorido. Direção: Rogério Lopez; Produção: Associação Internacional de Pesquisas Seriexológicas e Holobiográficas (CONSECUTIVUS);
& EV produções. Sinopse: Registro dos acontecimentos ocorridos durante o I Experimento Retrocognitivo Grupal da
CCCI, incluindo os bastidores (making of).
2. E A gu
ug r o ss o. tu o rigin Somewhere in Time.
s EUA. Data: 1980. Dur ç o
103 min. G nero Romance. Idade (censura): Livre. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês; Português
(em DVD). Direç o Jeannot Szwarc. Elenco: Christopher Reeve; Jane Seymour; Christopher Plummer; Teresa Wright;
& Bill Erwin. ro uç o Stephen Deutsch; & Ray Stark. Desenho e ro uç o Seymour Klate. Roteiro: Richard Matheson, baseado na obra Bid Time Return do próprio ichard atheson. Fotografia: Isidore Mankofsky.
sic John
Barry. Montagem: Jeff Gourson. Cenografia: Mary Ann Biddle. Companhia: Rastar Pictures; & Universal Pictures. Sinopse: Jovem teatrólogo volta ao passado, através da auto-hipnose, para relembrar antigo amor.

P. F.
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EXPLORAÇÃO SUBUMANA
(COSMOETICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A exploração subumana é a condição nociva de abuso, escravização, ou
subjugação ao princípio consciencial subumano patrocinada pela conscin, homem ou mulher, indiferente aos preceitos da Cosmoética.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O vocábulo exploração vem do idioma Latim, exploratio, “observação; exame; espionagem”. Apareceu no Século XIX. O prefixo sub deriva também do idioma Latim, sub,
“sob; embaixo de; por baixo de; abaixo de”. O vocábulo humano procede do mesmo idioma Latim, humanus, “humano; próprio do Homem; amável; benigno; bondoso; erudito; civilizado; instruído nas Humanidades”. Surgiu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Escravização subumana. 2. Servidão subumana. 3. Sujeição subumana. 4. Subjugação subumana. 5. Abuso subumano. 6. Espoliação subumana. 7. Tiranização
subumana.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 15 cognatos derivados do vocábulo exploração:
explorabilidade; explorada; explorado; explorador; exploradora; explorante; explorar; exploratício; explorativo; exploratório; explorável; inexploração; inexplorada; inexplorado; inexplorável.
Neologia. As 2 expressões compostas miniexploração subumana e maxiexploração subumana são neologismos técnicos da Cosmoeticologia.
Antonimologia: 1. Exploração infantil. 2. Exploração humana. 3. Exploração geográfica. 4. Libertação subumana. 5. Ociosidade subumana. 6. Inexploração subumana. 7. Autonomia subumana.
Estrangeirismologia: os hobbies anticosmoéticos; os cowboys modernos; os pets.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Cosmoética no convívio com subumanos.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Subumanos:
parceiros evolutivos.
Coloquiologia. Eis 4 expressões coloquiais, em ordem alfabética, inerentes ao tema: boi
de piranha; burro de carga; cavalo de batalha; bode expiatório.
Citaciologia: – Sirvo-me de animais para instruir os homens (La Fontaine,1621–1695).
Proverbiologia: – Se ferradura desse sorte, cavalo não puxava carroça.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da exploração; os zoopensenes; a zoopensenidade;
os belicopensenes; a belicopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; a ausência dos ortopensenes; a ausência da ortopensenidade; os arrogopensenes; a arrogopensenidade; os ludopensenes; a ludopensenidade.
Fatologia: a exploração subumana; a zooconvivialidade patológica; a tirania do animal
humano sobre o animal subumano; a indiferença às necessidades do subumano; a coisificação dos
princípios conscienciais; o gigolô de animais; o filhote na vitrine dos pets; o paradigma cartesiano
chancelando a ideia falaciosa de animal-máquina; o paradigma religioso chancelando a exploração do subumano; os sacrifícios religiosos de animais; a crueldade banalizada; a matança diária
de milhões de animais para alimentação humana; as festas populares, públicas, privativdas e religiosas regadas a cadáveres subumanos; a matança nas vésperas dos feriados; os subumanos criados industrialmente para o abate; a pecuária extensiva estimulando o desmatamento; a emissão de
gás metano pela eructação e flatulência na pecuária contribuindo para o aquecimento global; o escravagismo, o racismo, o especismo, a autestigmatização da conscin humana através dos maus
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tratos aos subumanos; o animal de carga; o animal de corte; as cobaias de laboratório; a farmacêutica destruindo vidas subumanas em busca de solução ou cura humana; o sofrimento animal
transformado em espetáculo; o subumano brinquedo de criança; o bestialismo; o adestramento
embasado na dor; o casca grossa evolutivo; as excrescências tradicionais e conservantistas; a satisfação malévola; os eufemismos alienantes; a matança institucionalizada; o status moral do subumano; o subumano senciente; os comportamentos patológicos do subumano no zootel; o antropomorfismo como impedimento de perceber as necessidades do animal; o reconhecimento de trabalhos prestados; o desenvolvimento das habilidades do animal subumano; o bem-estar animal;
o saldo na Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); o holocarma; as oportunidades humanas de desenvolver a megafraternidade; a responsabilidade cosmoética; o senso de universalismo.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o parambiente degradado; o parambiente interditado dos matadouros; a ambientex alimentada por zooenergias deletérias; as zooenergias como variável interveniente; a assimilação simpática entre subumano e humano; a assimilação antipática entre humano e subumano; a holomemória do princípio consciencial; as projeções de paraaculturação profiláticas; a Central Extrafísica da Fraternidade (CEF).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo força bruta–força imoral; o sinergismo ignorância-necessidade; o sinergismo oportunismo–mão de obra gratuita.
Principiologia: o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio cosmoético
de objetivar sempre o melhor para todos; o princípio da interprisão grupocármica; o princípio
da empatia evolutiva; o princípio da autorreeducação; o princípio da economia de males; o princípio da primazia da consciência no Cosmos; o princípio do universalismo.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC).
Teoriologia: a teoria da fraternidade universal evolutiva; a teoria do Evolucionismo;
a teoria da domesticação mútua.
Tecnologia: a técnica da interassistencialidade evolutiva; a técnica da retribuição pessoal; a técnica da evitação do subcérebro abdominal; a técnica da eliminação das automimeses
dispensáveis; a técnica da evitação da apriorismose; a técnica da recéxis; a técnica da ortopensenidade.
Voluntariologia: o voluntariado em ONG de proteção animal.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoética; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Conviviologia.
Efeitologia: o efeito evolutivo da amizade.
Ciclologia: o ciclo erro-correção-acerto; o ciclo algoz-vítima; o ciclo ressoma-dessoma; o ciclo de reeducação das condutas pessoais; o ciclo ação-reação-reeducação.
Enumerologia: o criacionismo; o racismo; o especismo; o escravagismo; o gersismo;
o ignorantismo; o tradicionalismo; o tiranismo; o oportunismo; o espertismo.
Binomiologia: o binômio submissão-manipulação; o binômio autopensenidade doentia–
–holopensene perverso; o binômio domesticação-apoderamento; o binômio subjugação-violência.
Interaciologia: a interação humano-subumano; a interação autopensene-zoopensene;
a interação ignorância-violência; a interação liderança-assistencialidade; a interação princípio
consciencial evoluído–princípio consciencial não evoluído; a interação subumano fiel–humano
traiçoeiro; a interação conscin preguiçosa–subumano operário.
Crescendologia: o crescendo patológico erros sutis recorrentes–erro cronicificado;
o crescendo patológico egoísmo-fascínio-aprisionamento; o crescendo patológico tácito negligência-acumpliciamento; o crescendo Ética Humana–Cosmoética.
Trinomiologia: o trinômio subumano–pré-serenão–Serenão; o trinômio Botânica-Zoologia-Antropologia; o trinômio autassédio-autocorrupção-acriticismo; o trinômio instinto-igno-
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rância-obtusidade; o trinômio inexperiência-irracionalidade-erro; o trinômio imaturidade-desafeição-psicopatia; o trinômio erro-autoconscietização-reciclagem; o trinômio maus hábitos–tradição–fôrma holopensênica; o trinômio interação-amizade-confiança.
Polinomiologia: o polinômio ignorância–automimese–tradicionalismo–idiotismo cultural; o polinômio ignorância-preconceito-intolerância-violência; o polinômio aproximação-empatia-amizade-interassistência; o polinômio tarefa-habilidade-talento-excelência.
Antagonismologia: o antagonismo senso de propriedade / senso de cuidado; o antagonismo reprodução cosmoética / criador mercantilista; o antagonismo guarda responsável / exploração desmedida; o antagonismo humano remunerado / subumano explorado; o antagonismo
animal almofada / animal sobrecarregado; o antagonismo propriedade / consciência.
Paradoxologia: o paradoxo protetor-explorador; o paradoxo festa humana–velório subumano.
Politicologia: a tibieza das políticas públicas; a zoocracia; a tiranocracia; a democracia;
a meritocracia.
Legislogia: a lei dos crimes ambientais; a lei do mais forte; a lei do menor esforço; a lei
do gersismo; a ausência dos direitos trabalhistas; a lei de causa e efeito; a lei da interassistencialidade; as leis dos direitos dos animais; as leis da Bioética; as leis da Cosmoética; as leis da
empatia; a lei da evolução consciencial inevitável; as leis holocármicas; a lei da interdependência entre os princípios conscienciais; a Declaração Universal dos Direitos dos Animais; a Declaração Universal dos Direitos Humanos; a lei tolerante aos sacrifícios animais avalizada pelas
religiões.
Filiologia: a biofilia; a zoofilia; a conviviofilia; a conscienciofilia; a eticofilia; a cosmoeticofilia; a assistenciofilia.
Fobiologia: a zoofobia; a equinofobia; a coleciofobia; a agrizoofobia; a cinofobia; a ailurofobia; a xenofobia.
Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome do infantilismo; a síndrome de Ninrode.
Maniologia: a zoomania; a egomania.
Mitologia: o mito da posse de consciências; o mito do subumano ser recurso natural explorável; o mito do criacionismo; o mito do antropocentrismo; o mito do paraíso perdido; o mito
da ação sem retorno.
Holotecologia: a evolucioteca; a ecoteca; a zooteca; a convivioteca; a recexoteca; a eticoteca; a cosmoeticoteca.
Interdisciplinologia: a Cosmoeticologia; a Conviviologia; a Etologia; a Zoologia; a Evoluciologia; a Parapatologia; a Autodiscernimentologia; a Antropologia; a Errologia; a Parassociologia; a Assistenciologia; a Holomaturologia; a Parazoologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: o subumano operário; a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a isca humana inconsciente; o ser social; os devas.
Masculinologia: o antissubumano; o pré-serenão vulgar; o predador humano; o homem
cruel; o aproveitador; o bélico; o malévolo; o algoz; o alienado; o comodista; o indiferente.
Femininologia: a antissubumana; a pré-serenona vulgar; a predadora humana; a mulher
cruel; a aproveitadora; a bélica; a malévola; a algoz; a alienada; a comodista; a indiferente.
Hominologia: o Homo sapiens barathrosphericus; o Homo sapiens animalis; o Homo
sapiens incautus; o Homo sapiens tyrannicus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens antissubumanus; o Homo sapiens crudelis; o Homo sapiens evolutiologus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: miniexploração subumana = as abelhas detectoras de bombas e drogas;
maxiexploração subumana = a criação e abate de animais visando o lucro comercial.
Culturologia: os idiotismos culturais; a cultura da impunidade; a cultura do ―sempre
foi assim‖; a cultura da Evoluciologia; a cultura do ―animal foi feito para isso‖; a cultura do comodismo; a cultura do ―tenho coisas mais importantes para me ocupar‖.
Taxologia. Sob a ótica da Intrafisicologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10
diferentes áreas de exploração do princípio consciencial subumano:
01. Alimentação: a criação intensiva; o aparecimento da fazenda-fábrica; o abate sistemático; o animal de produção.
02. Cobaiagem: a vivissecção; os testes toxicológicos da indústrica farmacêutica, cosmética e de produtos de limpeza; os experimentos comportamentais e de aprendizado; os experimentos armamentistas; os experimentos espaciais; os testes de colisão; os experimentos educacionais.
03. Comércio: o comércio ilegal ou biopirataria de subumanos, terceira maior atividade
criminosa brasileira, depois de armas e drogas; a venda de animais fomentando os criadouros
e a indústria pet.
04. Entretenimento: a crueldade humana expressa na promoção da rinha de galo, canário e canguru; o rodeio, a vaquejada; a tourada; o zoológico; o circo; o oceanário; a corrida de cavalos; a corrida de cães; a farra do boi.
05. Esporte: o polo; o hipismo; o safári; a fazenda de caça; a caça amadora; a pesca esportiva.
06. Guerra: o subumano-bomba; a arma-biológica; o cavalo de guerra; o cão de guerra;
a elefantarquia.
07. Religião: os sacrifícios de subumanos nas seitas sincréticas.
08. Segurança: o animal vigia; o animal policial; o cão farejador de drogas, bombas
e minas terrestres; o cão de resgate; o golfinho detector de minas marítimas.
09. Transporte: o animal de tração e de carga.
10. Vestuário: as peles; o couro; a lã; as penas; o marfim; a seda.
Tração. Mesmo sendo a força de trabalho do animal de tração de grande importância
econômica, ambiental e social, o bem-estar desses animais ainda é desconsiderado.
Operário. O cavalo, subumano herbívoro, presta serviços à Humanidade desde tempos
antigos mas trabalha, em pleno Século XXI, em condições precárias.
Equino. Eis, em ordem alfabética, 20 condições de trabalho mais comuns inerentes ao
operário equino puxador de carroças nas cidades brasileiras:
01. Açoite constante com chicotes.
02. Alimentação realizada em lixões.
03. Arreios, cintas, peias, bridão inadequados.
04. Asfalto quente inapropriado ao casco.
05. Ausência de profilaxia e terapêutica médica.
06. Carga excessiva.
07. Circulação em ruas centrais de intenso trânsito.
08. Claudicação.
09. Descanso em locais inadequados.
10. Desidratação.
11. Desmaio em plena atividade.
12. Desproteção das intempéries.
13. Ferimentos à vista.

Enciclopédia da Conscienciologia

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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Ferragem inadequada ou ausente.
Horário prolongado de trabalho.
Prenhez.
Saúde comprometida.
Subnutrição.
Sujeição a altas temperaturas.
Venda quando sem utilidade a matadouros clandestinos.

Condutores. Eis, em ordem alfabética, 10 características identificadas na população de
condutores de carroças:
01. Ausência do senso de proteção animal.
02. Ausência do senso de retribuição ao animal.
03. Condução das carroças por menores de idade.
04. Desconhecimento do correto manejo animal.
05. Falta de recursos para atender às necessidades do animal.
06. Ignorância das regras de trânsito.
07. Necessidades básicas não atendidas.
08. População de precária renda.
09. Única atividade rentável.
10. Uso de violência contra o animal.
Evolução. Segundo a Cosmoeticologia, quanto maior a evolução consciencial, maior
a assistência e respeito pelo nível evolutivo alheio.
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 exploração subumana, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antissubumanidade: Evoluciologia; Nosográfico.
02. Biofilia: Intrafisicologia; Neutro.
03. Canis lupus: Cinologia; Neutro.
04. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
05. Consciênçula: Conscienciometrologia; Nosográfico.
06. Conscin frutariana: Intrafisicologia; Homeostático.
07. Desbarbarização da Humanidade: Reeducaciologia; Homeostático.
08. Evoluciologia: Pensenologia; Homeostático.
09. Idiotismo cultural: Parassociologia; Nosográfico.
10. Interprisiologia: Grupocarmologia; Nosográfico.
11. Megacontradição: Contradiciologia; Neutro.
12. Possessividade: Parapatologia; Nosográfico.
13. Senso universalista: Cosmoeticologia; Homeostático.
14. Subumano-terapeuta: Interassistenciologia; Homeostático.
15. Vida ecológica: Intrafisicologia; Homeostático.

O TRABALHO REALIZADO PELOS SUBUMANOS, DESDE
TEMPOS IMEMORIAIS, PODERIA TER LHES GARANTIDO
MELHORES CONDIÇÕES EVOLUTIVAS, A PARTIR DE ATITUDES HUMANAS DE RECONHECIMENTO E RETRIBUIÇÃO.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre a evolução do subumano? Você
usufrui do trabalho subumano? Qual o nível da retribuição pessoal prestada por você?
Bibliografia Específica:
01. Aragão, Maria José; Civilização Animal: A Etologia numa Perspectiva Evolutiva e Antropológica; pref.
José Antonio Weykamp da Cruz; 206 p.; 17 caps.; 25 fotos; 1 ilus.; 21 x 14 cm; br.; União Sul-Americana de Estudos da
Biodiversidade; Pelotas, RS; 2006; páginas 29 a 37 e 173 a 176.
02. Chuahy, Rafaella; Manifesto pelos Direitos dos Animais; 252 p.; 21 caps.; 2 ilus.; 98 refs.; 21 x 14 cm;
br.; Record; Rio de Janeiro, RJ; 2009; páginas 34 a 47 e 75 a 103.
03. Feijó, Anamaria; Utilização de Animais na Investigação e Docência: Uma Reflexão Ética Necessária;
146 p.; 8 caps.; 1 ilus.; 149 refs.; 21 x 14 cm; br.; Edipucrs; Porto Alegre, RS; 2005; páginas 88 a 95.
04. Jordão, L.; Faleiros, R.; & Neto, H.; Animais de Trabalho e Aspectos Éticos envolvidos: Revisão Crítica; Artigo; Acta Veterinaria Brasilica; Revista; V. 5; N. 1; Mossoró, RN; 2011; páginas 33 a 40.
05. Naconecy, Carlos M.; Ética & Animais: Um Guia de Argumentação Filosófica; 234 p.; 8 caps.; 67 refs.;
21 x 14 cm; br.; Edipucrs; Porto Alegre, RS; 2006; páginas 88 a 111.
06. Pepperberg, Irene M.; Alex e eu (Alex and Me); trad. Márcia Frazão; 236 p.; 9 caps.; 22 fotos; 2 ilus.; 21
x 14 cm; br.; Record; Rio de Janeiro, RJ; 2009; páginas 215 a 225.
07. Prada, Irvênia; A Alma dos Animais; 64 p.; 9 caps.; 3 fotos; 7 ilus.; 18 x 13 cm; br.; Mantiqueira; Campos do Jordão, SP; 1997; páginas 46 a 58.
08. Singer, Peter; Libertação Animal (Animal Liberation); trad. Marly Winckler; revisora Rita Leal Paixão;
358 p.; 6 caps.; 25 fotos; alf.; 23 x 15 x 6 cm; br.; 4ª Ed. rev.; Lugano Editora; Porto Alegre, RS; 2004; páginas 108 a 177.
09. Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções;
413 caps.; 403 abrevs.; 20 cenografias; 24 discografias; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 240 filmes; 1 foto; 37
ilus.; 168 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 103 musicografias; 25 pinacografias; 240 sinopses; 36 tabs.; 15
websites; glos. 241 termos; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional
do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR;
2007; páginas 307, 560, 561, 689, 690, 692 a 694, 713 e 888 a 890.
10. Idem; Projeções da Consciência: Diário de Experiências fora do Corpo Físico; 212 p.; glos. 24 termos;
alf.; 21 x 14 cm; br.; 3ª Ed.; Livraria e Editora Universalista; Londrina, PR; 1989; páginas 44 a 47.
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EXPOSIÇÃO PÚBLICA
(CONVIVIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A exposição pública é a condição social exposta da conscin, quando conhecida ou notória na Socin.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra exposição deriva do idioma Latim, expositio, “exposição; exposto; alegação; narração; proposição maior do silogismo; explicação; elucidação; esclarecimento;
declaração”. Surgiu no Século XIV. O vocábulo público procede também do idioma Latim, publicus, “p blico; concernente ao público; do público; de interesse, utilidade do público; propriedade pública; do domínio p blico; do uso p blico; pertencente a todos”. Apareceu no Século
XIII.
Sinonimologia: 1. Vida pública. 2. Vida exposta. 3. Existência transparente. 4. Vida
notória. 5. Vida explícita.
Neologia. As duas expressões compostas exposição pública restrita e exposição pública
geral são neologismos técnicos da Conviviologia.
Antonimologia: 1. Vida íntima. 2. Vida privativa. 3. Autismo. 4. Existência trancada.
5. Vida reclusa. 6. Vida furtiva.
Estrangeirismologia: os stripteases conscienciais ante o Cosmos; os reality shows;
o programa televisivo Big Brother; o Orkut; a glasnost moderna; os paparazzi amadores com
câmeras embutidas em celulares; os softwares de monitoramento em uso na Internet; o rastreamento geográfico via GPS; a vida ao alcance das lentes do Google Earth; os diários íntimos publicados em Blogs.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à convivialidade cosmoética.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da convivialidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade.
Fatologia: a exposição pública; a autexposição pública; a autovisibilidade intencional;
a autopromoção moderna; a Era da Megacomunicabilidade; a vida pública na vitrine transparente; a omniexposição da vida moderna; a autexposição da intimidade consciencial; o fato de vivermos a Era da Transparência da vida pessoal; a autobiografia compartilhada involuntariamente;
a intimidade tornada pública; o papel inalienável de cobaia social; a autexposição aviltadora dos
trafores; a autexposição perversora dos trafares; a explicitação dos fatos pessoais e públicos;
a crescente diminuição da privacidade; a dificuldade de se guardar segredo; a mistura sociológica
do privativo e do público; o mundo agora aberto à intimidade dos cidadãos; as câmeras de vigilância por toda parte; o fim da privacidade; o fim dos segredos; as espionagens tornadas públicas;
as camuflagens tornadas públicas; os grampos telefônicos; os radares eletrônicos; os vigias eletrônicos; os sistemas rastreadores; o monitoramento das compras com cartões de crédito; a quebra
do sigilo bancário; as vantagens e desvantagens dos E-mails; a acareação cosmoética; a condição
evolutiva da conscin-cobaia; o direito à privacidade; a invasão da intimidade.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; as vivências intrafísicas aproximando-se da transparência ínsita às
vivências extrafísicas.
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III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da convivialidade evolutiva.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Tecnologia: a técnica da conscin-cobaia; as tecnologias de rastreamento; as tecnologias
de vigilância.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da grupalidade.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Sociólogos.
Efeitologia: os efeitos públicos dos atos íntimos.
Enumerologia: a autexposição oral; a autexposição escrita; a autexposição somática;
a autexposição autobiográfica; a autexposição voluntária; a autexposição involuntária; a autexposição parapsíquica.
Binomiologia: o binômio vida pública–vida íntima.
Interaciologia: a interação autexposição cosmoética–autoconfiança consciencial.
Crescendologia: o crescendo centrífugo subjetividade-exposição.
Antagonismologia: o antagonismo social diário íntimo antigo / exposição pessoal nos
Blogs modernos; o antagonismo 7 chaves / autexposição urbi et orbi; o antagonismo autexposição / autorreclusão; o antagonismo autexposição / autencapsulamento; o antagonismo autexposição corporal (nudez somática) / autexposição intraconsciencial (nudez consciencial); o antagonismo autexposição extrafísica / anonimato intrafísico; o antagonismo autexposição / autoprivacidade; o antagonismo bom exemplo / mau exemplo; o antagonismo segurança / privacidade.
Paradoxologia: o paradoxo da intimidade pública; o paradoxo tributário busca da fama–perda da privacidade.
Politicologia: a democracia.
Legislogia: as leis de preservação da privacidade.
Filiologia: a sociofilia; a gregariofilia; a conviviofilia.
Fobiologia: a fobia à autexposição ou sociofobia.
Holotecologia: a convivioteca; a sociologicoteca; a gregarioteca; a comunicoteca.
Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Intrafisicologia; a Sociologia; a Parassociologia; a Vivenciologia; a Grupocarmologia; a Vinculologia; a Mesologia; a Conscienciocentrologia;
a Evoluciologia; a Etologia; a Coerenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o 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 pa-
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rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens expositor; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens
gregarius; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens communitarius; o Homo sapiens publicator; o Homo sapiens cognopolita; o Homo sapiens exemplar.
V. Argumentologia
Exemplologia: exposição pública restrita = a da conscin somente no círculo social fechado, familiar, profissional, grupocármico; exposição pública geral = a da conscin exposta urbi
et orbi, no front da vida física e extrafísica.
Culturologia: a convivialidade moderna da Neossociologia; a cultura da vigilância;
a cultura do voyeurismo.
Tertuliarium. A explicitação mais íntima, cosmovisiológica ou abrangente é a realidade
intraconsciencial da conscin-cobaia, sob a aplicação do arco voltaico craniochacral, durante as
tertúlias do CEAEC, transmitidas online e captadas a distância, urbi et orbi, por teletertulianos
com sensibilidades parapsíquicas mais amplas e assimilações energéticas simpáticas (assins).
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 exposição pública, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Arco voltaico craniochacral: Consciencioterapia; Homeostático.
02. Autexemplificação: Cosmoeticologia; Neutro.
03. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
04. Conscienciocentragem: Parapercucienciologia; Homeostático.
05. Dia da cobaia: Experimentologia; Neutro.
06. Infiltrado cosmoético: Anonimatologia; Homeostático.
07. Omniexposição: Conviviologia; Neutro.
08. Tares expositiva: Interassistenciologia; Homeostático.
09. Técnica tertuliária: Tertuliologia; Homeostático.
10. Vida pública: Sociologia; Neutro.

A EXPOSIÇÃO PESSOAL, PÚBLICA, EXIGE A MÁXIMA
ATENÇÃO PERMANENTE DA CONSCIN, SIMULTANEAMENTE QUANTO À COERÊNCIA DA VIDA ÍNTIMA E DA VIDA
EXPOSTA, A PARTIR DOS MINIDETALHES DA CONDUTA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, vive vida reclusa ou vida exposta publicamente?
Por qual razão?
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EXPRESSÃO CONSCIENCIOMÉTRICA EVOLUTIVA
(CONSCIENCIOMETROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A expressão conscienciométrica evolutiva é o balanço de acertos, realizações cosmoéticas, ganhos evolutivos, priorizações úteis, omissões superavitárias e erros, irrealizações, autenganos, perdas evolutivas, omissões deficitárias, cujo resultado evidencia o nível evolutivo atual da conscin autavaliadora.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo expressão vem do idioma Latim expressio, radical de expressum,
supino de exprimere, ―apertar com força; espremer; tirar espremendo; reproduzir; representar; retratar; exprimir; dizer; expor; enunciar claramente; declarar formalmente”. Surgiu no Século XIV.
O elemento consciência procede do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa
comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso comum”, e este do verbo conscire,
“ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O elemento de composição metria provém
igualmente do idioma Latim, metrum, ―medida de 1 verso”, e este do idioma Grego, metrum,―unidade de medida; o que mede; instrumento para medir”. O vocábulo evolutiva deriva do
idioma Francês, evolutif, de évolution, esta do idioma Latim, evolutio, “ação de percorrer, de desenvolver”. Surgiu em 1873.
Sinonimologia: 1. Balanço consciencial evolutivo. 2. Produmetria evolutiva. 3. Sentença consciencial produtiva. 4. Saldo conscienciométrico evolutivo. 5. Avaliação consciencial
produtiva.
Neologia. As 3 expressões compostas expressão conscienciométrica evolutiva, expressão conscienciométrica evolutiva elementar e expressão conscienciométrica evolutiva avançada
são neologismos técnicos da Conscienciometrologia.
Antonimologia: 1. Sentença aritmética antievolutiva. 2. Matematização dos erros conscienciais. 3. Balanço consciencial antievolutivo. 4. Produmetria antievolutiva. 5. Sentença consciencial improdutiva. 6. Saldo conscienciométrico antievolutivo. 7. Avaliação consciencial improdutiva.
Estrangeirismologia: o ranking resultante da expressão conscienciométrica evolutiva;
o know-how adquirido através dos acertos e erros; a nova performance evolutiva; o modus operandi das reciclagens evolutivas; a evitação de automimeses a priori; o aprendizado diuturno no
Tertuliarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Conscienciometrologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal das avaliações conscienciométricas; os prioropensenes; a prioropensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os analiticopensenes; a analiticopensenidade; a pensenização hígida; a profilaxia dos patopensenes; a assunção de reciclagens pensênicas.
Fatologia: a expressão conscienciométrica evolutiva; o balanço conjunto do universo
consciencial; a expressão multiexistencial evolutiva; o reconhecimento dos traços-força (trafores);
o emprego do autotrafor mais desenvolvido, substituindo autotrafares; o aparecimento das crises
de crescimento; a saída da zona de conforto; a valorização dos atributos conscienciais básicos;
a identificação dos atributos conscienciais sofisticados; a análise consciencial profunda; a mensuração da vivência atual; a identificação dos insucessos; as reciclagens intraconscienciais (recins)
prioritárias; a realização de recins programadas; a passagem do pente fino na personalidade em
evolução; a identificação pessoal do megatrafar, megatrafor, megatrafal e materpensene; o nível
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de maturidade da conscin, expresso no esforço para o autajuste do ponteiro consciencial; o megafoco da consciência nas autoinvestigações evolutivas.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o despertar do parapsiquismo autoignorado; o auxílio dos amparadores extrafísicos; a parapercepção dos parafatos
vivenciados na pesquisa evolutiva; o paracérebro trazendo à tona cons recuperados na seriéxis;
a retilinearidade pensênica parapesquisística; a ampliação da paravisão; o vislumbre do universo
de comunexes avançadas; os paravínculos interconscienciais; as múltiplas paravivências; as tarefas evolutivas realizadas com superintendentes extrafísicos técnicos.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo dos acertos evolutivos validando as autopesquisas; o sinergismo amparador intrafísico–amparador extrafísico propiciando novas sinapses e parassinapses; o sinergismo entre o autavaliador e o conscienciômetra intermediando a análise consciencial.
Principiologia: o princípio de acrescentar trafores à autexpressão evolutiva; o princípio multiplicativo das boas ações; o princípio de interdependência interconsciencial; o princípio
da incorruptibilidade na Autoconscienciometria; o princípio da evolução ser qualificação cosmoética das próprias energias conscienciais (ECs); o princípio de o Conscienciograma ser instrumento de medida de avaliação da consciência integral.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado na autopesquisa conscienciométrica; o código grupal de Cosmoética (CGC) atuante na heteranálise pesquisística.
Teoriologia: a teoria dos evoluciólogos; a teoria de as consciências estarem em processo evolutivo contínuo.
Tecnologia: a técnica conscienciométrica da identificação dos trafores, trafares, trafais
e atributos conscienciais; a técnica da conscin-cobaia; a técnica do Conscienciograma; as técnicas conscienciométricas da CONSCIUS.
Voluntariologia: o voluntariado nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Conscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório conscienciológico da sinalética energética e parapsíquica; o laboratório
conscienciológico Tertuliarium; o laboratório conscienciológico Projectarium; a exposição cosmoética do labcon pessoal.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia;
o Colégio Invisível dos Tenepessistas.
Efeitologia: o efeito halo do saldo positivo revelado na autexpressão conscienciométrica.
Neossinapsologia: a formação de neossinapses favorecida pelo autoinvestimento em reciclagens evolutivas.
Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o ciclo autoconscienciométrico.
Binomiologia: o binômio autavaliador-conscienciômetra; o binômio ser–estar consciente; o binômio autopercepção lúcida–autoimagem real; o binômio soma otimizado–psicossoma
disciplinado; o binômio autocrítica eficaz–autoconhecimento fidedigno.
Interaciologia: a interação erros-acertos no saldo evolutivo pessoal; a interação minipeça autoconsciente–assistência interconsciencial; a interação amparador-amparando na autopesquisa multidimensional.
Crescendologia: o crescendo autocognição-retrocognições; o crescendo assinatura retropensênica–assinatura neopensênica.
Trinomiologia: o trinômio erros-correções-acertos; o trinomio ação–reação–juízo crítitico; o trinômio crítica-autocrítica-heterocrítica; o trinômio megaatributo-megatrafor-materpensene.
Polinomiologia: o polinômio autesforços–autoqualificação–autovalores–saldo da Ficha
Evolutiva Pessoal (FEP); o polinômio tudo-simultaneamente-aqui-agora; o polinômio otimizador
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autoqualificação–autodesempenho–autoprioridade–autoprodutividade; o polinômio inteligência
somática-energossomática-psicossomática-mentalsomática.
Antagonismologia: o antagonismo monovisão / cosmovisão; o antagonismo conscin reciclante lúcida / conscin recalcitrante equivocada.
Paradoxologia: o paradoxo de a evolução ser individual mas, a rigor, ninguém evoluir
sozinho.
Politicologia: a conscienciocracia; a evoluciocracia; a proexocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço da conscin intermissivista em superar os trafares
e aprimorar os trafores; as leis da Cosmoética.
Filiologia: a recinofilia; a proexofilia; a intermissiofilia; a ressomatofilia; a conscienciofilia; a autopesquisofilia; a neofilia.
Fobiologia: a conscienciometrofobia; a evoluciofobia; a reciclofobia.
Sindromologia: a evitação da síndrome de Poliana; a prevenção quanto à síndrome do
infantilismo; a atenção à síndrome da ectopia afetiva (SEA); a supressão da síndrome da despriorização existencial.
Mitologia: a desconstrução do mito da perfeição.
Holotecologia: a evolucioteca; a socioteca; a historioteca; a biografoteca; a consciencioteca; a cosmoeticoteca; a parapsicoteca.
Interdisciplinologia: a Conscienciometrologia; a Reciclologia; a Recinologia; a Proexologia; a Conviviologia; a Autocriticologia; a Heterocriticologia; a Autovivenciologia; a Intermissiologia; a Ressomatologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin minipeça do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial;
a conscin autopesquisadora lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; a conscin enciclopedista;
a conscin autorrevezadora multiexistencial; a conscin retomadora de tarefas iniciadas em existências pretéritas.
Masculinologia: o conscienciômetra; o conscienciólogo; o professor; 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 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 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 conscienciômetra; a consciencióloga; a professora; 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 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 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 conscientiologus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens intermissivus; o Homo sapiens lucidus; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens ethicus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: expressão conscienciométrica evolutiva elementar = o balanço realizado
a partir de acertos e enganos conscienciais pertinentes à conscin pré-serenona vulgar; expressão
conscienciométrica evolutiva avançada = o balanço realizado a partir de acertos e enganos conscienciais pertinentes à conscin desperta.
Culturologia: a cultura da Conscienciometrologia; a cultura da priorização dos trafores; a cultura da valorização dos acertos e ganhos evolutivos.
Taxologia. Sob a ótica da Evoluciologia, eis, na ordem alfabética, 10 categorias de impeditivos de acertos passíveis de reduzir os resultados evolutivos:
01. Cognitiva: a manutenção de padrões mentaissomáticos distorcidos; os esquemas
conscienciais entrópicos (crenças nucleares).
02. Energética: a ausência de trabalhos energéticos profiláticos; o descuido com a Higiene Consciencial; a autossubmissão às consciências energívoras.
03. Extrafísica: o medo da projeção consciente (PC); o desinteresse pelo aprendizado
facilitado pelas consciexes parapreceptoras; a ignorância quanto à Metodologia Paradidática nas
projeções assistidas.
04. Holossomática: a ignorância quanto ao uso dos veículos conscienciais; a leniência
diante da responsabilidade holossomática; a tibieza quanto ao emprego do holossoma.
05. Intrafísica: a autovivência no paradigma eletronótico mecanicista; a recalcitrância
quanto ao emprego do paradigma consciencial.
06. Parapsíquica: o cascagrossismo paraperceptivo; a ausência de autexperimentação
parapsíquica.
07. Pensênica: a manutenção de bagulhos autopensênicos; os patopensenes; a retenção
de pensenes tendenciosos e apriorísticos; a autodesorganização quanto à assepsia pensênica.
08. Psicossomática: as emoções exacerbadas dificultando a racionalidade; a falta de domínio psicossomático.
09. Sexossomática: o emprego abusivo do sexossoma; a ignorância quanto à Sexossomatologia.
10. Somática: o descuido quanto à manutenção e prevenção da saúde somática.
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 expressão conscienciométrica evolutiva, indicados
para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Automotivação: Psicossomatologia; Homeostático.
02. Autopromoção evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
03. Autossaturação intraconsciencial: Autoconscienciometrologia; Neutro.
04. Escala das prioridades evolutivas: Evoluciologia; Homeostático.
05. Força integral: Autopriorologia; Homeostático.
06. Ganho evolutivo: Autevoluciologia; Homeostático.
07. Gargalo evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.
08. Inteligência evolutiva: Autevoluciologia; Homeostático.
09. Matematização do conceito: Comunicologia; Neutro.
10. Mudança de ego: Egocarmologia; Neutro.
11. Qualificação dos trafores: Conscienciometrologia; Homeostático.
12. Reciclagem prazerosa: Recexologia; Homeostático.
13. Recin: Recexologia; Homeostático.
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14. Recin intermissiva: Pararrecinologia; Homeostático.
15. Zona de conforto: Autorrecexologia; Neutro.

O RESULTADO POSITIVO DA EXPRESSÃO CONSCIENCIOMÉTRICA EVOLUTIVA EXPLICITA O NÍVEL DAS RECICLAGENS CONCRETIZADAS PELA CONSCIÊNCIA LÚCIDA
QUANTO À PRIORIDADE DE RENOVAÇÃO CONSCIENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, consegue mensurar os resultados de acertos, erros, perdas e ganhos evolutivos pessoais? Qual o saldo evolutivo da atual autexpressão conscienciométrica?
Bibliografia Específica:
1. Alegretti, Wagner; Retrocognições: Pesquisa da Memória de Vivências Passadas; pref. Waldo Vieira; revisores Ana Luiza Rezende; et al.; 310 p.; 4 seções; 23 caps.; 1 E-mail; 92 filmes; 1 foto; 1 microbiografia; 2 websites;
glos. 300 termos; 1 nota; 68 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 2ª Ed. rev.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2000; páginas 23 a 189.
2. Beck, S. Judith; Terapia Cognitiva: Teoria e Prática (Cognitive Therapy: Basics and Beyond); trad. Sandra
Costa; 348 p.; 18 caps.; 91 refs.; 20 x 15 cm; br.; 2ª Ed.; Artmed; Porto Alegre, RS; 2007; páginas 17 a 39.
3. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; revisor Alexander
Steiner; 344 p.; 150 abrevs.; 106 assuntos das 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 5 a 251.
4. Idem; Manual da Proéxis; revisores Alexander Steiner; & Cristiane Ferraro; 170 p.; 40 caps.; 15 E-mails;
86 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 2 websites; 17 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 2ª Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1998; páginas 5 a 139.
5. 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 602 a 608.

R. R.
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EXPRESSÃO ENERGÉTICA
(ENERGOSSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A expressão energética é a locução composta por 2 ou mais vocábulos,
a qual denomina alguma realidade do universo das energias.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo expressão deriva do idioma Latim, expressionis, “espremer; representar; exprimir; enunciar claramente.” Surgiu no Século XIV. O vocábulo energético procede do
idioma Grego, energetikós, “ativo; eficaz”. Apareceu no Século XX.
Sinonimologia: 1. Conceito energético composto. 2. Expressão energossomatológica.
3. Neologismo composto da Energossomatologia.
Neologia. As 3 expressões compostas expressão energética, neoexpressão energética
e retroexpressão energética são neologismos técnicos da Energossomatologia.
Antonimologia: 1. Expressão eletronótica. 2. Expressão corporal. 3. Expressão gênica.
Estrangeirismologia: o rapport energético; o checkup energético; a expertise energossomática; a performance energética; o vibrational state; o front da batalha; o know-how evolutivo; o modus vivendi dessassediado; o out-of-the-body experience (OBE); a equipe antipoltergeist; o Acoplamentarium; o Tertuliarium; o Tenepessarium; o Serenarium; o Verponarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento energético.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Conceituemos sem preconceito. Expressemo-nos sem dogmatização.
Coloquiologia: o ato de saber dar nome aos bois; a energia sem alergia.
Ortopensatologia. Eis duas ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao
tema:
1. “Energi . Energia é invólucro. Intenção é essência”.
2. “Energosso átic . A organização das ECs melhora a utopenseni
e”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal terminológico; os energopensenes; a energopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade; os exopensenes; a exopensenidade; os didactopensenes; a didactopensenidade; os hiperpensenes; a hiperpensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a expressão energética; o conhecimento técnico; os termos específicos; a tradução da realidade em palavras; a codificação das experiências; a sistematização dos achados pesquisísticos; a criação de verpons; o vocabulário energossomatológico; a disseminação cognitiva;
as leituras aprofundadas; a ampliação da cognição; o aprendizado de neopalavras; a autexperimentação despojada; as vivências energéticas; a atualização energética a cada vida intrafísica.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as sensações energéticas; a autocapacitação para lidar com as pararrealidades; o desenvolvimento energoparapsíquico; o amparo extrafísico de função; os extrapolacionismos parapsíquicos; as paravivências elucidadoras; a paradidática das consciexes técnicas; a prática diária da tenepes; a projetabilidade lúcida (PL); as lições dos Cursos Intermissivos (CIs); a Central Extrafísica da Verdade (CEV);
a Central Extrafísica de Energia (CEE).
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo parapsiquismo-intelectualidade; o sinergismo vivência-registro; o sinergismo cognição-experimento; o sinergismo debate-neoideias; o sinergismo neotermos-evolução; o sinergismo abertismo-aprendizagem; o sinergismo verpon-reciclagem.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio da vivência pessoal; o princípio de não existir para a consciência aquilo sem denominação; o princípio do semperaprendente; o princípio da verdade relativa de ponta.
Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC) contendo cláusula de incentivo
à ampliação do conhecimento por meio da pesquisa e dos estudos técnicos.
Teoriologia: a teoria da Conscienciologia experienciada e compreendida aos poucos.
Tecnologia: as técnicas de criação de neotermos; as técnicas de tradução de nomenclatura energossomatológica; as técnicas de estudo de neologismos; as paratécnicas de pesquisas
energéticas; a técnica da projeção consciente enquanto método de pesquisa da consciência.
Voluntariologia: os voluntários do Conselho Internacional de Neologística (CINEO).
Laboratoriologia: os laboratórios conscienciológicos propiciando condições do pesquisador experienciar as realidades energéticas de modo didático.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapercepciologia.
Efeitologia: o efeito das expressões energéticas na compreensão das vivências pessoais;
o efeito das energias na vida da conscin; o efeito do autesclarecimento nas reciclagens conscienciais; o efeito didático das expressões técnicas na aprendizagem.
Neossinapsologia: as neossinapses necessárias na assimilação das expressões energéticas verponológicas; a demanda de paraneossinapses para o entendimento da vivência das realidades parapsíquicas; a reciclagem das retrossinapses fossilizadas para apreensão de neoconceitos.
Ciclologia: o ciclo das verpons; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o ciclo do
aprendizado.
Enumerologia: a expressão clara; a expressão precisa; a expressão objetiva; a expressão
didática; a expressão lógica; a expressão bem traduzida; a expressão esclarecedora.
Binomiologia: o binômio teoria-prática; o binômio cognição-responsabilidade; o binômio entendimento-elucidação; o binômio conceito-realidade; o binômio vocabulário-exposição;
o binômio atualização-renovação; o binômio detalhismo-precisão.
Interaciologia: a interação experimentação-análise; a interação energias-mentalsoma;
a interação conhecimento-evolução; a interação palavra-significado; a interação linguagem-intercâmbio; a interação ciência-nomenclatura; a interação didática–apreensão do conhecimento.
Crescendologia: o crescendo estudo teórico–vivência lúcida; o crescendo ampliação do
dicionário cerebral–enriquecimento cognitivo; o crescendo treino-domínio; o crescendo linguagem intrafísica–conscienciês; o crescendo vida energética–vida multidimensional.
Trinomiologia: o trinômio intelectualidade-comunicabilidade-parapsiquismo; o trinômio descrença-experimentação-conclusão; o trinômio sensibilidade energética–hiperacuidade–
–denominação; o trinômio paracientista-parametodologia-parachados.
Polinomiologia: o polinômio estudo-vivência-reflexão-conclusão.
Antagonismologia: o antagonismo dimensão energética / dimensão intrafísica; o antagonismo erudição parapsíquica / analfabetismo energético; o antagonismo vida trancada / projetabilidade lúcida; o antagonismo sensibilidade energoparapsíquica / cascagrossismo; o antagonismo paradigma consciencial / paradigma fisicalista; o antagonismo sentidos físicos / parapercepções; o antagonismo biofilia monopolizadora / vida multidimensional.
Paradoxologia: o paradoxo da concretude das realidades energéticas para quem as vivencia lucidamente; o paradoxo de a linguagem mais avançada, o conscienciês, não usar palavras; o paradoxo de o pré-serenão vulgar necessitar de termos específicos para melhor compreender a realidade experienciada.
Politicologia: a parapsicocracia; a conscienciocracia; a evoluciocracia; a energocracia.
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Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à expansão do conhecimento das pararrealidades.
Filiologia: a lexicofilia; a pesquisofilia; a parapsicofilia.
Fobiologia: a cogniciofobia; a neofobia; a logofobia.
Sindromologia: o combate à síndrome da apriorismose; a superação da síndrome da
preguiça mental; a evitação da síndrome da simplificação.
Maniologia: a eliminação da mania de criar o já inventado; a cura da mania de menosprezar as palavras; a prevenção da mania de eternizar determinado conhecimento.
Mitologia: o mito da evolução consciencial sem estudos técnicos sobre as realidades do
Cosmos.
Holotecologia: a energoteca; a parapsicoteca; a lexicoteca.
Interdisciplinologia: a Energossomatologia; a Terminologia; a Verponologia; a Neologismologia; a Lexicologia; a Nomenclatura; a Linguística; a Pesquisologia; a Parapercepciologia;
a Extrafisicologia; a Parapedagogiologia; a Didática.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin experimentadora; o ser parapesquisador; a personalidade verponista; a conscin enciclopedista; a consciência energizadora; o ser doador.
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 communicator; o Homo sapiens lucidus; o Homo sapiens
energossomaticus; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens tenepessista.
V. Argumentologia
Exemplologia: neoexpressão energética = aquela acurada e atualizada; retroexpressão
energética = aquela envilecida e ultrapassada devido a novas pesquisas.
Culturologia: a cultura do conhecimento multidimensional; a cultura verponológica.
Taxologia. Eis por exemplo, em ordem alfabética, 50 expressões da Energossomatologia, contendo a palavra ou o radical “energético a ”, a serem estudadas e aprofundadas pelos
interessados no assunto:
01. Abordagem bioenergética.
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02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Acolhimento energético.
Acoplador energético.
Antibagulhismo energético.
Arrimo energético.
Aspersor energético.
Assepsia energética.
Assimilação energética.
Ausência energética.
Autodefesa energética.
Autodeterminação energética.
Autodiscernimento energético.
Bagulho energético.
Balneário bioenergético.
Banho energético.
Bíduo bioenergético.
Blindagem energética.
Cabeça energética da dupla evolutiva (DE).
Campo energético.
Centros energéticos.
Confrontação energética.
Contato energético.
Desassédio energético.
Desassimilação energética.
Descarga energética.
Desintoxicação energética.
Dimensão energética.
Doação energética.
Domínio energético.
Efeito do balneário bioenergético.
Exteriorização energética.
Força energética.
Interação energética.
Intrusão energética.
Manobra energética.
Mimo energético.
Postura energética.
Primavera energética.
Profilaxia energética.
Projeção energética.
Rastreamento energético.
Reciclagem energética.
Reposição energética.
Reserva energética.
Ressaca energética.
Sinalética energética.
Tarefa energética pessoal.
Trilha energética.
Vampirização energética.
Vida energética.
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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 expressão energética, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autodiscernimento energético: Energossomatologia; Homeostático.
02. Conceito: Mentalsomatologia; Homeostático.
03. Conformática: Comunicologia; Neutro.
04. Definologia: Parassemiologia; Neutro.
05. Divulgação científica: Comunicologia; Neutro.
06. Mateologística: Experimentologia; Nosográfico.
07. Orismologia: Comunicologia; Neutro.
08. Paraconscienciologia: Parapercepciologia; Neutro.
09. Preço da verpon: Verponologia; Homeostático.
10. Princípio da descrença: Mentalsomatologia; Homeostático.
11. Produção do esclarecimento: Interassistenciologia; Homeostático.
12. Resgate de expressão: Conformática; Neutro.
13. Sinônimo: Comunicologia; Neutro.
14. Verpon: Experimentologia; Homeostático.
15. Verponarium: Verponologia; Homeostático.

AS EXPRESSÕES ENERGÉTICAS FAVORECEM BASTANTE
AS CONSCINS INTERMISSIVISTAS A RECUPERAR APRENDIZADOS DOS CURSOS INTERMISSIVOS E A PROMOVER
RECICLAGENS VISANDO À CONSECUÇÃO DA PROÉXIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, reconhece a importância das expressões energéticas para ampliação da vida multidimensional? Como tem utilizado tais termos no aumento do
autodiscernimento energético do dia a dia?
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
587 e 588.

K. A.
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EXPRESSÃO FACIAL
(COMUNICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A expressão facial é o modo como o rosto – a manifestação da face – denota o estado moral, afetivo, intelectivo e da tendência da consciência, ou do ser humano, no momento evolutivo, de resto a forma básica mais comum de explicitação das emoções, em geral.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo expressão deriva do idioma Latim, expressio, de exprimere, “apertar com força; espremer; tirar espremendo; reproduzir; representar; retratar; exprimir; dizer; expor; enunciar claramente; declarar formalmente”. Surgiu no Século XVII. O vocábulo facial vem
do idioma Francês, facial, “facial”, e este do idioma Latim, facies, “face”. Apareceu no Século
XIX.
Sinonimologia: 1. Expressão do rosto. 2. Expressão da cara. 3. Visual facial. 4. Semblante da conscin. 5. Máscara facial. 6. Movimento facial. 7. Anverso da pessoa.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 12 cognatos derivados do vocábulo expressão:
expresso; expressar; expressável; expressionismo; expressionista; expressionística; expressionístico; expressiva; expressividade; expressivo; inexpressiva; inexpressivo.
Neologia. As duas expressões compostas expressão facial somática e expressão facial
holossomática são neologismos técnicos da Comunicologia.
Antonimologia: 1. Inexpressão facial. 2. Expressão gestual. 3. Expressão manual.
4. Exposição verbal. 5. Expressão oral. 6. Região nucal. 7. Reverso da pessoa.
Estrangeirismologia: a aparência clean; os piercings faciais; as expressões faciais captadas pelo paparazzi.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente da visão pessoal.
Megapensenologia. Eis 6 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Rosto: biografia somática. Existem rostos malassombrados. Face: máscara epidérmica. Há fácies pornográficas. Fisionomia: painel consciencial. Toda fisionomia fala.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal a partir da fisionomia da conscin; a assinatura pensênica, facial, pessoal.
Fatologia: a expressão facial; a expressão facial dos bebês; o aspecto da face; a configuração exterior do rosto; a fisionomia da pessoa; a harmonia dos traços faciais; o feitio do rosto;
o encanto do rosto; o visual facial; o fascínio do olhar; o apelo dos lábios; a máscara facial; as
reações faciais; o movimento das sobrancelhas; as caras e bocas; o beijo; o bocejo; o assobio;
o espirro; a cuspida; a boca aberta; o sorriso; o riso; a gargalhada; o entrefechamento das pálpebras de quem ri; o jeito do rosto; a contração facial; as olheiras; o desassossego estampado na face; a expressão de desgosto; a fácies agoniada; a careta de escárnio; a cara de tragédia; a tristeza
exposta; a sombra no rosto; a expressão da melin na face; o tremor do queixo da atriz; a expressão constrangida; a testa franzida de preocupação; o arqueamento das sobrancelhas; a fala labial;
o muxoxo; a expressão de desdém; o riso amarelo; a abertura da boca; o ato de torcer o nariz;
o sobrecenho franzido; as rugas faciais; as rugas de expressão; as rugas da atenção; as rugas da
testa; as franjas dos cabelos; a pele flácida; as manchas senis; os pés de galinha; a piscadela de
olhos; o cara pálida; a face leonina; a face hipocrática; a mímica; o histrionismo; a interpretação
cênica; a sedução facial; a comunicabilidade pessoal; o mentalsoma se expondo pelos lábios;
o discurso silencioso; a pacificação íntima exposta no rosto; o rosto gárrulo da juventude; o rosto
austero da maturidade; a força presencial; as impressões à primeira vista; a heteroleitura da pessoa; o comportamento não-verbal.
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a transfiguração
do psicossoma; a extravasão facial da primener; o irrompimento do psicossoma.
III. Detalhismo
Enumerologia: a expressão dos olhos; a face sorridente; a fisionomia expressiva; o semblante carregado; a cara fechada; as feições cansadas; a fácies do cadáver.
Binomiologia: o binômio sinérgico visual facial–paravisual facial.
Trinomiologia: o trinômio sentidos somáticos–atributos mentais–percepções extrassensoriais; o trinômio corpo-mente-consciência.
Polinomiologia: o polinômio cerebelar postura-olhar-voz-gesto.
Antagonismologia: o antagonismo rosto vivo / rosto morto; o antagonismo essência /
aparência; o antagonismo anverso da conscin / reverso da conscin.
Filiologia: a conviviofilia; a sociofilia; a somatofilia.
Fobiologia: a neofobia; a sociofobia.
Sindromologia: a síndrome de Moebius; a síndrome de Down; a síndrome da magreza.
Maniologia: a tristimania transparente no rosto.
Holotecologia: a convivioteca; a socioteca; a somatoteca; a psicossomatoteca; a conflitoteca; a psicopatoteca; a autopesquisoteca.
Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Conviviologia; a Coloquiologia; a Teatrologia; a Enganologia; a Somatologia; a Intrafisicologia; a Sociologia; a Sociometria; a Etologia;
a Parafenomenologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a pessoa lúcida; a conscin eletronótica; a isca humana lúcida; o ser interassistencial.
Masculinologia: o ator; o locutor; o orador; o professor; o acusado no tribunal; o advogado de defesa; o político no palanque; o careteiro; o trejeiteiro; o macaqueador; o palhaço; o cômico Buster Keaton (Joseph Francis Keaton VI, 1895–1966); o bobo da corte; o fisionomista;
o compassageiro evolutivo; o debatedor; o pré-serenão vulgar.
Femininologia: a atriz; a locutora; a oradora; a professora; a acusada no tribunal; a advogada de defesa; a política no palanque; a careteira; a trejeiteira; a macaqueadora; a palhaça;
a fisionomista; a compassageira evolutiva; a debatedora; a pré-serenona vulgar.
Hominologia: o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens narcissus; o Homo sapiens alexithymicus; o Homo sapiens theatralis.
V. Argumentologia
Exemplologia: expressão facial somática = a dos sorrisos da euforin; expressão facial
holossomática = a dos fenômenos do irrompimento do psicossoma.
Caracterologia. A partir da Comunicologia, eis, por exemplo, 10 categorias de cada
qual dos 6 conjuntos de reações pessoais, ou expressões faciais, conforme os rostos, as caras, as
fácies, as caretagens, as emoções positivas e as emoções negativas mais comuns, dispostas na ordem alfabética:
I. Rostos:
01. Rosto abatido.
02. Rosto alcoólatra.

Enciclopédia da Conscienciologia

10698

03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.

Rosto gótico.
Rosto limpo.
Rosto produzido.
Rosto riponga.
Rosto sedutor.
Rosto tabagista.
Rosto taciturno.
Rosto toxicômano.

II. Caras:
01. Cara amarrada.
02. Cara de enterro.
03. Cara de paisagem.
04. Cara-de-pau.
05. Cara de poucos amigos.
06. Cara deslavada.
07. Cara de tacho.
08. Cara feia.
09. Cara no chão.
10. Cara tristonha.
III.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.

Fácies:
Fácies bovina.
Fácies cianótica.
Fácies febril.
Fácies hepática.
Fácies infantil.
Fácies miopática.
Fácies renal.
Fácies sexual.
Fácies tetânica.
Fácies viril.

IV.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.

Caretagens:
Cacoete.
Carantonha.
Careta.
Carranca.
Esgar.
Ríctus.
Sestro.
Tique.
Trejeito.
Visagem.

V. Emoções positivas:
01. Amor.
02. Bom humor.
03. Candura.
04. Confiança.
05. Euforia.
06. Motivação.
07. Paciência.
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08. Saúde.
09. Surpresa feliz.
10. Ternura.
VI.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.

Emoções negativas:
Amuo.
Choque.
Dor.
Dúvida.
Enfado.
Espanto.
Exaustão: somastenia.
Horror.
Ódio.
Pesar.
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 expressão facial, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Alexitimia: Comunicologia; Nosográfico.
2. Amimia: Somatologia; Nosográfico.
3. Aparência: Intrafisicologia; Nosográfico.
4. Autoconsciência verbal: Comunicologia; Neutro.
5. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
6. Carrancismo: Conscienciometrologia; Nosográfico.
7. Ferramenta de comunicação: Comunicologia; Neutro.

AS EXPRESSÕES FACIAIS APONTAM, DE MANEIRA
INESCONDÍVEL, A EXCELÊNCIA DA SERENIDADE ALCANÇADA PELA CONSCIN, HOMEM OU MULHER, ATÉ O MOMENTO, NO FLUXOGRAMA DA AUTEVOLUCIOLOGIA.
Questionologia. Você já refletiu como movimenta o rosto para se expressar? Você é ou
não é careteiro?
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EXPRESSÃO INTERCAMBIÁVEL
(COMUNICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A expressão intercambiável é aquela palavra, conceito ou constructo passível de compor específico binômio, ou interação racional, com outra equivalente, quanto ao sentido ou significado essencial, por meio das bissociações lógicas.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo expressão vem do idioma Latim, expressio, radical de expressum,
supino de exprimere, “apertar com força; espremer; tirar expremendo; reproduzir; representar; retratar; exprimir; dizer; expor; enunciar claramente; declarar formalmente”. Surgiu no Século XIV.
O prefixo inter procede também do idioma Latim, inter, “no interior de ; entre; no espaço de”.
O vocábulo cambiar provém do idioma Latim Tardio, cambiare, “trocar; permutar; alborcar;
cambiar; escambar; fazer troca; barganhar”. Apareceu no Século XIII. A palavra intercambiável
surgiu no Século XX.
Sinonimologia: 01. Expressão equivalente. 02. Expressão interativa. 03. Expressão similar. 04. Expressão vinculada. 05. Expressão compatível. 06. Conceito intercambiável.
07. Conceito equivalente. 08. Conceito interativo. 09. Conceito similar. 10. Conceito combinável; conceito vinculado.
Neologia. As 4 expressões compostas expressão intercambiável, expressão intercambiável homeostática, expressão intercambiável neutra e expressão intercambiável nosográfica são
neologismos técnicos da Comunicologia.
Antonimologia: 01. Expressão antagônica. 02. Expressão opositiva. 03. Expressão
desvinculada. 04. Expressão dessemelhante. 05. Expressão incompatível. 06. Conceito antagônico; conceito opositivo. 07. Conceito desvinculado. 08. Assimetria conceitual. 09. Conceito
dessemelhante; conceito incompatível; divergência conteudística. 10. Expressão incombinável.
Estrangeirismologia: o Argumentarium; a open mind.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à hiperacuidade mentalsomática nas comunicações interconscienciais.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da comunicabilidade interconsciencial; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a expressão intercambiável; as expressões intercambiáveis expandindo a cosmovisão do pesquisador; as expressões intercambiáveis ampliando o universo da comunicabilidade; as expressões intercambiáveis aprofundando a compreensão dos fenômenos das sincronicidades; as expressões intercambiáveis no universo da Teaticologia; as expressões intercambiáveis
como instrumentos de interação dos especialistas; as expressões intercambiáveis como fator de
potencialização da interassistencialidade; as expressões intercambiáveis podendo ser binominais
ou interativas; as conexões óbvias e sutis dos paralelismos conceituais possíveis; as aproximações
simples como antecâmaras do surgimento das expressões intercambiáveis.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Sinergismologia: a comunicação sinergística.
Principiologia: o princípio da descrença.
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Codigologia: o código internacional de comunicação.
Teoriologia: a teoria da argumentação; a teoria da razão comunicacional.
Tecnologia: a técnica da associação de ideias.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Comunicologia.
Colegiologia: as expressões intercambiáveis intensificando a atuação dos Colégios Invisíveis dos Cientistas em geral; o Colégio Invisível dos Comunicólogos; o Colégio Invisível da
Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Parapedagogiologia.
Efeitologia: o efeito halo das comunicações.
Ciclologia: o ciclo de neoideias.
Binomiologia: o binômio Hermenêutica-Conformática.
Interaciologia: a interação ideia-linguagem.
Crescendologia: o crescendo conhecimento básico–conhecimento avançado.
Trinomiologia: o trinômio interrelação de conceitos–interrelação de paracérebros–interrelação de consciências; o trinômio Debatologia-Refutaciologia-Argumentologia.
Polinomiologia: o polinômio emissão-transmissão-recepção-feedback.
Antagonismologia: o antagonismo sinônimo / antônimo.
Paradoxologia: o paradoxo mensagens iguais–interpretações diferentes.
Politicologia: a democracia comunicativa; a democracia mediática; a lucidocracia; a argumentocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço intelectual.
Filiologia: a comunicofilia; a cogniciofilia; a intelectofilia; a gnosiofilia; a logicofilia;
a raciocinofilia; a verbofilia.
Holotecologia: a comunicoteca; a midiateca; a cognoteca; a argumentoteca; a grafopensenoteca; a pedagogoteca; a intelectoteca.
Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Mentalsomatologia; a Linguística; a Estilística; a Dialética; a Parapedagogiologia; a Coloquiologia; a Lexicologia; a Filologia; a Conformática.
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 expressor; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens
autodidacticus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens
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communicator; o Homo sapiens hermeneuticus; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens
rationabilis; o Homo sapiens reeducator.
V. Argumentologia
Exemplologia: expressão intercambiável homeostática = a composta por 2 ou mais vocábulos com temas esclarecedores, evolutivos ou sadios; expressão intercambiável neutra
= a composta por 2 ou mais vocábulos com temas técnicos ou de pesquisas diretas; expressão intercambiável nosográfica = a composta por 2 ou mais vocábulos com temas esclarecedores, patológicos ou não evolutivos, profiláticos.
Culturologia: a Multiculturologia da Supercomunicabilidade.
Taxologia. Sob a ótica da Comunicologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 expressões intercambiáveis no universo da Conscienciologia, das 3 categorias, homeostáticas, neutras e nosográficas:
01. Alcoolismo = Heterassédio: nosográfico.
02. Assistenciólogo = Tenepessista: homeostático.
03. Autodiscernimento = Autolucidez: homeostático.
04. Consciência = Paracérebro: neutro.
05. Cosmograma = Hemeroteca: neutro.
06. Estadista = Diplomata: neutro.
07. Evolutividade = Cosmoeticidade: homeostático.
08. Hiperacuidade = Prioridade: homeostático.
09. Isca = Assediado: nosográfico.
10. Superdotação = Genialidade: neutro.
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 expressão intercambiável, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autexpressão: Comunicologia; Neutro.
02. Autoconsciência verbal: Comunicologia; Neutro.
03. Conformática: Comunicologia; Neutro.
04. Contraponto técnico: Mentalsomatologia; Neutro.
05. Ferramenta de comunicação: Comunicologia; Neutro.
06. Orismologia: Comunicologia; Neutro.
07. Palavra: Comunicologia; Neutro.
08. Prioridade da escrita: Comunicologia; Homeostático.
09. Refutaciologia: Mentalsomatologia; Neutro.
10. Sinônimo: Comunicologia; Neutro.
11. Sinonimologia: Comunicologia; Neutro.
12. Verbete: Comunicologia; Neutro.

AS EXPRESSÕES INTERCAMBIÁVEIS DEFINEM DE MODO MAIS RACIONAL O UNIVERSO DA ARGUMENTAÇÃO
E AMPLIAM A COSMOVISÃO INTELECTUAL DO DEBATEDOR SOBRE AS ACEPÇÕES DOS CONCEITOS MAGNOS.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, emprega as expressões intercambiáveis? Em
quais modalidades comunicativas?
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EXPRESSÃO PSEUDOTERMINOLÓGICA
(NEOLOGISMOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A expressão pseudoterminológica é o elemento lexical aparentemente significativo, formado isoladamente ou a partir da junção de palavras coerentes entre si, porém sem
explicitar de modo correto conceito particular, acepção inovadora, conteúdo verponológico ou
embasamento neoparadigmático, não apresentando a precisão formal e semântica necessária para
ser considerado neotermo no âmbito da Terminologia Conscienciológica.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo expressão provém do idioma Latim, expressio, radical de expressum, e este de exprimere, “apertar com força; espremer; tirar espremendo; reproduzir; representar;
retratar; exprimir; dizer; expor; enunciar claramente; declarar formalmente”. Surgiu no Século
XIV. O primeiro elemento de composição pseudo deriva do idioma Grego, pseudes, “mentiroso;
enganador; falso; suposto”. Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, no século XIX.
A palavra término advém do idioma Latim terminus, “limite; fim; extremidade; ponto extremo”.
Apareceu no Século XIII. O segundo elemento de composição logia procede do idioma Grego,
lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”.
Sinonimologia: 1. Antilogismo lexical. 2. Formação lexical imprecisa. 3. Termo contraditório. 4. Acriticismo terminológico. 5. Criação lexical ilógica. 6. Erro lógico. 7. Incorreção
terminológica.
Neologia. As duas expressões compostas miniexpressão pseudoterminológica e maxiexpressão pseudoterminológica são neologismos técnicos da Neologismologia.
Antonimologia: 1. Neologismo. 2. Neologismo conscienciológico. 3. Hiperacuidade
terminológica. 4. Precisão terminológica. 5. Precisão neológica. 6. Formação lexical criteriosa.
7. Megassíntese neológica.
Estrangeirismologia: o nonsense lexical; o hápax legómenon; as criações ex nihilo;
o backup periódico da base de dados terminológica; a narrow mind; o paper propondo neotermos
de maneira embasada e argumentada; o corpus de exclusão.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscernimento quanto à hiperacuidade da criação lexical.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Neoconceitos exigem talentos.
Citaciologia. Eis frase pertinente à temática: – Conhecer o peso e o valor real da palavra é ter em mãos a chave da compreensão de uma sociedade (Nelly Carvalho, 1935–).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Comunicologia; os lexicopensenes; a lexicopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; a retilinearidade pensênica nas autopesquisas;
os refutaciopensenes; a refutaciopensenidade; a coerência holopensênica; a coesão holopensênica;
os logicopensenes; a logicopensenidade.
Fatologia: a expressão pseudoterminológica; o balão de ensaio lexical malogrado ou incompleto; o ato linguístico; o produto terminológico; a base de dados terminológica; a ficha terminológica exaustiva de cada expressão científica; o arquivo terminológico; o dossiê terminológico; a normalização terminológica; o Acervo Terminológico Internacional da Conscienciologia;
o Glossário Internacional da Conscienciologia; a planificação linguística; a expansão vocabular;
a renovação lexical; as siglas; os acrônimos; o neologismo; o neologismo semântico; o neologismo fonológico; o neologismo sintático; o neologismo conscienciológico; o neologismo enquanto
expressão da neoverpon; as especificações da Organização Internacional de Normalização (ISO);
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a dinamicidade da língua de especialidade; a busca da monossemia do termo científico; a polissemia quando geradora de ambiguidades; a necessidade de desambiguação; a reincorporação da
polissemia aos estudos terminológicos; a perspectiva socioterminológica; o caráter técnico do
Conselho Internacional de Neologística (CINEO); as bases parepistemológicas do CINEO; os
Critérios de Criação e Avaliação de Termos Neológicos, publicados pelo CINEO; a avaliação de
termo neológico; a observação sistemática da criação lexical; a utilidade do termo; a necessidade
da definição clara, abrangente e cosmovisiológica do termo; o respeito à estilística própria do
autor; os debates exaustivos; o parecer favorável chancelado pelo consenso dos pesquisadores da
Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI); o direito à criatividade léxica
de todos os membros da comunidade científica; o caráter efêmero do neologismo; o neologismo
incorporado ao dicionário, deixando de ser neologismo; o Dicionário de Neologismos da Conscienciologia (DINEO), em elaboração pela equipe de Neologística do Holociclo; a aceitação do
neotermo por parte da comunidade linguística a partir da dicionarização; o processo semasiológico e o processo onomasiológico; a autopromoção pela criação neológica; a vaidade intelectual;
o status do autor criador de neologismo; o caráter paradidático e tarístico dos conselhos editoriais
das publicações conscienciológicas; a EDITARES; o Journal of Conscientiology; a revista Conscientia; a revista Conscienciologia Aplicada (CAP); os processos para formação de palavras; os
processos autóctones; os processos alóctones; os empréstimos linguísticos; as derivações impróprias; as marcas de uso; os pseudossinônimos; os estrangeirismos; os vícios de linguagem; os
cacófatos; os atos falhos linguísticos; o neologismo considerado ruído de comunicação; o eufemismo; as oficinas do Holociclo; o curso Lexicologia; a Holoteca.
Parafatologia: a Central Extrafísica da Verdade (CEV); os paraconceptáculos mentaissomáticos; o conscienciês; a autoconcentração mental desencadeando a captação de ideias extrafísicas avançadas; o paraléxico; o paralexema; o paracognema.
III. Detalhismo
Principiologia: os princípios linguísticos; os princípios socioterminológicos; os princípios metodológicos para formação neológica; o princípio da constante renovação e ampliação
das línguas vivas.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a Teoria Geral da Terminologia (TGT); a Teoria Comunicativa da Terminologia (TCT); a Teoria Sociocognitiva da Terminologia (TST).
Tecnologia: a técnica do aquecimento neuronal; a técnica da análise conscienciométrica a partir dos termos propostos; a técnica dos 50 dicionários; a técnica do cosmograma como
fonte infindável de neologismos; a técnica da Autolexicoterapia.
Voluntariologia: o voluntariado mentalsomático e detalhista dos membros da equipe de
Neologística do Holociclo; o trabalho parecerista dos conselheiros nacionais e internacionais,
voluntários do CINEO; o voluntariado técnico dos consultores do CINEO.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Heurística.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Neologistas; o Colégio Invisível dos Terminólogos; o Colégio Invisível dos Lexicólogos; o Colégio Invisível dos Polímatas.
Efeitologia: o efeito heurístico da cosmossíntese neológica.
Binomiologia: o binômio significado-significante; o binômio termo-acepção; o binômio
detalhismo-hiperacuidade; o binômio verpon-neologismo; o binômio conteúdo-forma.
Interaciologia: a interação pesquisador–comunidade científica; a interação termo-conceito; a interação criação-publicação.
Crescendologia: o crescendo morfema-palavra; o crescendo neologismo popular (gíria)–neologismo literário–neologismo técnico; o crescendo ideia-palavra-termo.
Trinomiologia: o trinômio afixativo prefixo-infixo-sufixo.
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Polinomiologia: o polinômio da proposição neológica neotermo–definição–sinonímia–
–exemplos de uso.
Antagonismologia: o antagonismo neotermo aceito / expressão pseudoterminológica;
o antagonismo realidade oximorônica / expressão pseudoterminológica; o antagonismo Gramática Normativa / Sociolinguística.
Politicologia: a democracia; a lucidocracia; a política linguística da CCCI.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à produção científica.
Filiologia: a refutaciofilia; a criticofilia; a pesquisofilia; a heuristicofilia; a neofilia;
a coerenciofilia; a conformaticofilia.
Sindromologia: a síndrome das construções neológicas ilógicas; a síndrome da superficialidade neológica; a síndrome da banalização dos neotermos.
Mitologia: os automitos deturpadores da autocrítica.
Holotecologia: a terminoteca; a linguisticoteca; a definoteca; a neoteca; a hemeroteca;
a cognoteca; a lexicoteca.
Interdisciplinologia: a Neologismologia; a Terminologia; a Terminografia; a Terminótica; a Lexicologia; a Lexicografia; a Linguística; a Nomenclatura; a Etnografia; a Filologia; a Semiótica; a Anfibologia; a Definologia; a Exemplologia; a Fraseologia; a Refutaciologia; a Debatologia; a Criteriologia; a Conformática; a Comunicologia; a Paracomunicologia; a Heuristicologia; a Grafopensenologia; a Gesconologia; a Verponologia; a Mentalsomatologia; a Autodiscernimentologia; a Cosmovisiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin detalhista; a consciência crítica cosmoética; a consciência gráfica.
Masculinologia: o terminólogo; o terminógrafo; o lexicógrafo; o filólogo; o autor; o escritor; o intelectual; o autorando; o conscienciólogo; o pesquisador criativo; o neologista; o lexicólogo; o linguista; o academicista; o ph.Deus; o pseudointelectual; o voluntário poliglota; o verbetógrafo; o verbetólogo; o autor conscienciológico; o amparador extrafísico; o inversor existencial; o pré-serenão vulgar; o evoluciólogo; o amparador extrafísico Enumerador; o escritor Guimarães Rosa (1908–1967).
Femininologia: a terminóloga; a terminógrafa; a lexicógrafa; a filóloga; a autora; a escritora; a intelectual; a autoranda; a consciencióloga; a pesquisadora criativa; a neologista; a lexicóloga; a linguista; a academicista; a ph.Diva; a pseudointelectual; a voluntária poliglota; a verbetógrafa; a verbetóloga; a autora conscienciológica; a amparadora extrafísica; a inversora existencial; a pré-serenona vulgar; a evolucióloga.
Hominologia: o Homo sapiens terminologus; o Homo sapiens pseudoterminologicus;
o Homo sapiens negligens; o Homo sapiens ilogicus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens
intellectualis; o Homo sapiens philologus; o Homo sapiens lexicographus; o Homo sapiens lexicologus; o Homo sapiens glossarius; o Homo sapiens polymatha; o Homo sapiens analyticus;
o Homo sapiens tachypsychicus; o Homo sapiens neologicus; o Homo sapiens eruditus; o Homo
sapiens encyclomaticus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens scientificus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniexpressão pseudoterminológica = aquela selecionada aleatoriamente
por programa de extração automática de termos, comumente utilizado na formação de listas terminológicas; maxiexpressão pseudoterminológica = aquela apresentando ilogicidade intrínseca ou
inconsistência definitória devido à concepção errada, falha de julgamento e / ou falta de exaustividade do autor propositor.
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Culturologia: a cultura da inexatidão; a cultura da banalização intelectual.
Papel. O CINEO, enquanto organismo normalizador da Terminologia Conscienciológica, cumpre papel parecerista ao receber propostas de neologismos formulados por pesquisadores
da CCCI.
Harmoniologia. Para o termo proposto obter parecer favorável, precisa ser aplicável
(usabilidade) e fundamentar-se em sólido conhecimento de regras da formação léxica, inerente
à língua a qual pertence, integrando-se de maneira lógica, coerente e harmoniosa ao conjunto terminológico existente.
Recorrência. Grande parte das expressões pseudoterminólogicas é formada pela junção
de determinado substantivo com os adjetivos consciencial, evolutivo ou cosmoético, porém com
definições ilógicas, pouco elaboradas, e argumentos insuficientes, sem demonstrar acepção realmente nova e útil à Ciência Conscienciologia.
Potencial. Algumas destas expressões apresentam potencial neológico, mas demandam
maiores pesquisas, aprofundamento, experimentação e o saneamento de incoerências internas, seja no termo em si, seja na definição. Outras são contraditórias sob o ponto de vista da Conformática e têm o uso desaconselhado por não oferecerem clareza e esclarecimento.
Cientificidade. Todo trabalho de análise e assistência pensenográfica prestado pelo
CINEO aos pesquisadores visa à preservação da cientificidade da Conscienciologia.
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 expressão pseudoterminológica, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antilogismo: Mentalsomatologia; Neutro.
02. Conformática: Comunicologia; Neutro.
03. Confutaciologia: Contradiciologia; Neutro.
04. Consciência gráfica: Comunicologia; Homeostático.
05. Conteudologia: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
06. Diferença semântica: Comunicologia; Neutro.
07. Eclosão criativa: Heuristicologia; Homeostático.
08. Estilo exaustivo: Estilologia; Neutro.
09. Matematização do conceito: Comunicologia; Neutro.
10. Orismologia: Comunicologia; Neutro.
11. Refinamento formal: Exaustivologia; Neutro.
12. Superexatidão: Holomaturologia; Homeostático.

A EXPRESSÃO PSEUDOTERMINOLÓGICA É CASO EVIDENTE DE IMPRECISÃO LINGUÍSTICA E, EM GERAL,
EXPRIME DESATENÇÃO A SER EVITADA POR PARTE
DO PESQUISADOR NAS AUTOGESCONS TARÍSTICAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já pensou sobre a problemática da expressão
pseudoterminológica nos escritos pessoais? Aceita o convite de colocar as próprias proposições
neológicas em debate aberto e franco na comunidade científica conscienciológica?
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EXTENSÃO CONSCIENCIAL
(AUTEVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A extensão consciencial é o ato ou efeito de a consciência estender, expandir, ampliar, dilatar, desenvolver, aprofundar ou qualificar a própria presença, influência ou o microuniverso intraconsciencial no seio das realidades da estrutura do Cosmos, com o aumento do
alcance, a ampliação do significado ou a importância maior do ego ou de si mesma.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo extensão vem do idioma Latim, extensio ou extentio, “ação de estender; extensão; ação de espalhar; derramar; difusão”, de extendere, “estender; alargar; alongar;
dilatar; desenvolver; abrir; desdobrar; expandir”. Surgiu em 17 6. O vocábulo consciência deriva
também do idioma latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas;
conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 01. Expansão consciencial. 02. Aumento consciencial. 03. Ampliação
consciencial; ampliamento consciencial. 04. Amplificação consciencial. 05. Acrescentamento
consciencial; incrementação consciencial; incremento consciencial. 06. Dilatação consciencial.
07. Alargamento consciencial; anticonstringência consciencial; antirrestringimento consciencial.
08. Desenvolvimento consciencial. 09. Evolução consciencial. 10. Maxiextensão da CL.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 21 cognatos derivados do vocábulo extensão:
extensa; extensibilidade; extensiva; extensível; extensividade; extensivo; extenso; extensor; hiperextensão; hiperextensbilidade; hiperextensível; inextensa; inextensão; inextensibilidade; inextensível; inextenso; maxiextensão; megaextensão; miniextensão; omniextensão; parextensão.
Neologia. As 4 expressões compostas extensão consciencial, extensão consciencial mínima, extensão consciencial mediana e extensão consciencial máxima são neologismos técnicos da
Autevoluciologia.
Antonimologia: 01. Inextensão consciencial. 02. Diminuição consciencial. 03. Aminguamento consciencial; encolhimento consciencial. 04. Contração consciencial; redução consciencial. 05. Miniaturização consciencial. 06. Autismo consciencial. 07. Decrescimento consciencial. 08. Involução consciencial. 09. Declínio consciencial; regressismo consciencial. 10.
Miniextensão da consciênçula.
Estrangeirismologia: o paramicrochip; o parabiomicrochip.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à autocognicibilidade.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da evolutividade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade.
Fatologia: a extensão consciencial; as próteses humanas; a Biônica.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o parafenômeno
do balonamento; a expansão da parapsicosfera pessoal; o parafenômeno da elongação extrafísica;
a exteriorização da motricidade; a exteriorização da sensibilidade; o macrossoma; os extrapolacionismos parapsíquicos; o terceiro olho; o parafenômeno da cosmoconsciência; a Parabiônica;
os paratransistores.
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III. Detalhismo
Tecnologia: a Tecnologia Biônica.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Conscienciólogos.
Binomiologia: o binômio Homem-máquina.
Interaciologia: a interação microcosmo da consciência–macrocosmo do Universo.
Crescendologia: o crescendo evolutivo da consciência.
Antagonismologia: o antagonismo extensão consciencial cosmoética / extensão consciencial anticosmoética; o antagonismo evolutivo maxiextensão da CL / miniextensão da consciênçula; o antagonismo cosmoético Harmoniologia / prerrogativa espúria.
Paradoxologia: o paradoxo do ego dilatado na interassistencialidade do altruísmo.
Politicologia: a democracia; a automotocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço.
Filiologia: a evoluciofilia; a assistenciofilia.
Holotecologia: a evolucioteca; a parapsicoteca; a cognoteca; a bionicoteca; a comunicoteca; a consciencioteca; a convivioteca.
Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Egologia; a Egocarmologia; a Autocogniciologia; a Holomaturologia; a Autodiscernimentologia; a Autoparapercucienciologia; a Autoparapercepciologia; a Biônica; a Autopriorologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o 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 evolutiologus; o Homo sapiens autodeterminator; o Homo sapiens universalis; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens infocommunicologus; o Homo sapiens offiexista.
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V. Argumentologia
Exemplologia: extensão consciencial mínima = a da pessoa com as pernas de pau; extensão consciencial mediana = a da conscin ofiexista ativa; extensão consciencial máxima = a da
Consciex Livre.
Culturologia: a cultura evolutiva da Conscienciologia.
Caracterologia. Sob a ótica da Autevoluciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
14 categorias de extensões da consciência mais evidentes ou explícitas:
01. Altofalante: a extensão do laringochacra humano (Comunicologia; Energossomatologia).
02. Casa: a extensão do todo do soma (casa-corpo) da conscin, homem ou mulher (residência proexogênica inteligente; Domótica; domicílio pessoal; base intrafísica; Intrafisicologia;
Somatologia).
03. Chão: a extensão do útero onde cada conscin desenvolve a existência humana (territorialidade individual; dimensão espaciotemporal; Geopoliticologia; Proxêmica).
04. Cosmoconsciência: a extensão do livre arbítrio, da liberdade da autexposição e das
bases da influência pessoal da consciência (Liberaciologia; Cosmovisiologia; Cosmoconscienciologia; condição da CL).
05. Livro: a extensão da longevidade da existência humana do ego da conscin, cidadão
ou cidadã, autor ou autora, sobrevivendo além do corpo humano usado nesta dimensão (Mentalsomatologia; Comunicologia; Cronêmica; Paracronologia; Seriexologia; Taristicologia; Autorrevezamentologia).
06. Macrossoma: a extensão do corpo humano (androssoma; ginossoma; Somatologia;
Parageneticologia; Autoproexologia).
07. Microcomputador: a extensão da memória pessoal humana (Cibernética; Informática; Holomnemônica; Infocomunicologia).
08. Ofiex: a extensão do holopensene pessoal da conscin-ofiexista, homem ou mulher
(Voliciologia; Autopensenologia; Extrafisicologia; Interassistenciologia).
09. Parapsiquismo: a extensão ou omniextensão da autocognição (Parapercepciologia;
Autocogniciologia; Cosmoconscienciologia).
10. Pernas de pau: a extensão vertical das funções das pernas do Homem-anúncio (Propagandologia; Publicidade; Comerciologia; Entretenimentologia).
11. PL: a extensão da comunicação consciencial (projetabilidade lúcida; Projeciologia;
Extrafisicologia; Multidimensiologia; Comunicologia).
12. Prótese: a extensão vertical das pernas do homem-corredor-maratonista-cadeirante
(Biônica; Desportologia; Voliciologia).
13. Robótica: a extensão tecnológica dos braços do Homem-operário (Tecnologia; Cerebelologia; Psicomotricidade).
14. Roda: a extensão horizontal das pernas e dos pés do Homem-motorista ou da conscin podálica (Intrafisicologia; Geopoliticologia; Comunicologia).
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 extensão consciencial, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Altofalante: Comunicologia; Neutro.
02. Automóvel: Intrafisicologia; Neutro.
03. Autorado: Mentalsomatologia; Neutro.
04. Chão: Intrafisicologia; Neutro.
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05.
06.
07.
08.
09.
10.

Consciex Livre: Evoluciologia; Homeostático.
Cosmoconsciência: Comunicologia; Homeostático.
Macrossomatologia: Somatologia; Homeostático.
Ofiexologia: Assistenciologia; Homeostático.
Parapsiquismo: Parapercepciologia; Homeostático.
Residência proexogênica: Intrafisicologia; Homeostático.

A AUTOPESQUISA DAS EXTENSÕES CONSCIENCIAIS
EVIDENCIA, DE MODO INSOFISMÁVEL, O NÍVEL DA DESENVOLTURA AUTOCOGNITIVA, EVOLUTIVA E COSMOÉTICA DA INTIMIDADE DO EGO OU DA INTRACONSCIÊNCIA.
Questionologia. Qual extensão consciencial você, leitor ou leitora, já domina? Tem em
vista alcançar algum outro patamar de extensão evolutiva próximo?
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EXTRACONSCIENCIOLOGIA
(EXPERIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A Extraconscienciologia é a Ciência aplicada ao estudo embasado plenamente nas manifestações centradas no exterior do microuniverso consciencial, ou na extraconsciencialidade, quando a consciência (conscin ou consciex) emprega o máximo dos potenciais dos
atributos interativos, externos, extracerebrais, com o Cosmos.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O prefixo extra deriva do idioma Latim, extra, “na parte de fora; além de;
por exceção”. O termo consciência procede também do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este
provém do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Surgiu no Século XIII. O elemento de composição logia vem do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”.
Sinonimologia: 1. Ciência da extraconsciencialidade. 2. Ciência da Conscienciologia
Externa. 3. Pesquisa das manifestações ostensivas da consciência. 4. Estudo das objetividades da
consciência. 5. Extraconscienciometrologia.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 10 cognatos (neologismos) derivados do vocábulo Conscienciologia: autoconscienciologia; extraconsciencióloga; Extraconscienciologia; extraconscienciólogo; Interconscienciologia; Intraconscienciologia; Maxiextraconscienciologia; Miniextraconscienciologia; Paraconscienciologia; Policonscienciologia.
Neologia. Os 3 vocábulos Extraconscienciologia, Miniextraconscienciologia e Maxiextraconscienciologia são neologismos técnicos da Experimentologia.
Antonimologia: 1. Intraconscienciologia. 2. Interconscienciologia. 3. Ciência da
Intraconsciencialidade. 4. Ciência da Interconsciencialidade. 5. Estudo das subjetividades da
consciência.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais.
II. Fatuística
Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os hiperpensenes; a hiperpensenidade; os neopensenes; a neopensenidade.
Fatologia: os atributos extracerebrais; os sentidos somáticos; os olhos; as unhas; as
mãos; os dedos das mãos; os braços; as pernas; os músculos; os membros do corpo humano; o cerebelo; o sistema nervoso autônomo; a fala; o mecanismo humano da escrita; o mecanismo
oftalmológico da leitura; o abertismo consciencial; os ouvidos; o ato de saber ouvir; a autorganização externa; a cosmovisão; o domínio energético externo.
Parafatologia: a autoconscientização multidimensional (AM).
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da descrença.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização.
Filiologia: a neofilia; a extraconscienciofilia.
Holotecologia: a experimentoteca; a convivioteca; a teaticoteca; a cosmoteca.
Interdisciplinologia: a Extraconscienciologia; a Experimentologia; a Psicomotricidade;
a Intrafisicologia; a Extrafisicologia; a Paratecnologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin; a consciex; a pessoa questionadora; a semiconsciex.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o leitor; o escritor; o holotecário; o cibernauta;
o informata; o projetor consciente; o teleguiado autocrítico.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a leitora; a escritora; a holotecária; a cibernauta;
a informata; a projetora consciente; a teleguiada autocrítica.
Hominologia: o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens
tenepessista; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens semiconsciex; o Homo sapiens teleguiatus.
V. Argumentologia
Exemplologia: Miniextraconscienciologia = a pesquisa do bocejo; Maxiextraconscienciologia = a pesquisa do levantamento pessoal do peso de 60 quilos (Psicomotricidade).
Taxologia. Sob a ótica da Experimentologia, a Conscienciologia pode ser racionalmente
abordada por intermédio de 5 subdivisões técnicas ou segmentos teáticos e objetivos, aqui dispostos na ordem funcional:
1. Intraconscienciologia: as pesquisas do microuniverso intraconsciencial.
2. Extraconscienciologia: as pesquisas do exterior ao microuniverso consciencial.
3. Interconscienciologia: as pesquisas das manifestações das consciências entre si.
4. Paraconscienciologia: as pesquisas das manifestações extrafísicas das consciências.
5. Policonscienciologia: as pesquisas globalizantes, em grande escala, das consciências.
Exposição. Sob a ótica da Holomaturologia, até à Decidologia, todas as manifestações
conscienciais vêm antes e se passam predominantemente no âmago da consciência, ou seja, são
intraconscienciais. Eis, na ordem funcional das ocorrências, 10 outras disciplinas, extraconscienciais, vindo depois e completando, na vida prática ostensiva, as 10 manifestações intraconscienciais referidas, expondo, de fato, a consciência fora da intraconsciencialidade:
01. Determinologia: (por fora da consciência); Teaticologia; a autodeterminação; o deslanche prático da manifestação pensênica; o momento onde tudo começa concretamente, por
exemplo, nesta dimensão intrafísica; a tangibilização mais ostensiva da manifestação consciencial; a solução do problema; os 99% da prática.
02. Coerenciologia: (mais tarde); Logicidade / Intrafisicologia / Extrafisicologia / Historiografia Pessoal; a coerência pessoal entre os atos presentes com os atos passados, dentro e fora do microuniverso consciencial.
03. Eficienciologia: (no passar do tempo e das experiências); Metodologia / Paratecnologia / Tecnologia; a eficiência da autocompetência; a excelência dos atos pessoais.
04. Conviviologia: Parassociologia / Sociologia / Grupocarmologia.
05. Comunicologia: Proxêmica / Remissiologia.
06. Proexologia: Vivenciologia / Paravivenciologia.
07. Recexologia: Invexologia / Mimeticologia / Acidentologia.
08. Cosmoeticologia: Holofilosofia / Policarmologia.
09. Assistenciologia: Tares / Tenepessismo / Ofiexologia.
10. Cosmovisiologia: Inventariologia / Holotecologia / Prospectiva.
Extracerebrais. Dentro do universo da Intrafisicologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 115 artefatos do saber extracerebrais ou, mais apropriadamente, extraconscienciais, fora
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do microuniverso íntimo da conscin, instrumentos componentes das realidades da Extraconscienciologia, incluídos na Seção Vitrine Mentalsomática da Holoteca do CEAEC:
01. Abridor de Cartas.
02. Abridor de Livros.
03. Agenda.
04. Almofada de Carimbo.
05. Apagador de Quadro Branco.
06. Apontador Elétrico.
07. Arquivo de Recortes.
08. Artefato básico da Cronêmica: relógio.
09. Balança.
10. Bibliocanto.
11. Bloco de Anotações.
12. Borracha.
13. Calculadora.
14. Calendário: folhinha.
15. Caneta de Quadro Branco: marcador de quadro branco.
16. Caneta tipo Futura®: ponta porosa.
17. Caneta Marca Texto.
18. Canetas.
19. Carimbo.
20. Cartão de Visita.
21. Clipes.
22. Cola Branca.
23. Cola em Bastão.
24. Computador Portátil.
25. Copyholder.
26. Crachá.
27. Cuba para Jornais.
28. Desumidificador de Ambientes.
29. Desumidificador de Papéis.
30. Disco de CD-ROM.
31. Disco de DVD.
32. Display.
33. Disquete.
34. Envelope de Papel.
35. Envelope de Plástico.
36. Escova Macia tipo Bigode (Limpeza).
37. Estabilizador.
38. Estojo.
39. Etiqueta.
40. Etiqueta de Reforço para Papel Perfurado.
41. Exaustor de parede.
42. Expositor para Livros.
43. Extrator de Grampos.
44. Faca Olfa®: estilete.
45. Filtro de Linha.
46. Fita Reparadora de Livro.
47. Fotolito.
48. Furador.
49. Furador para Encadernação Espiral.
50. Gerenciador de Contatos Pessoais .
51. Globo Terrestre.

Enciclopédia da Conscienciologia

10716

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.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.

Grampeador.
Guilhotina.
Hiperclips.
Impressora.
Jaleco.
Kit Jovem Pesquisador.
Lacre de Carta.
Lâmpada de Emergência.
Lanterna de Leitura.
Lapiseira.
Liquid Paper.
Livro Porta-Joias.
Lixeira.
Luminária de Mesa.
Lupa.
Lupa com Lanterna.
Lupa para Página.
Luvas.
Marcador de Livros.
Martelete Ordenador.
Máscara.
Megatacha de Papéis.
Microscópio.
Mouse Pad.
Mural.
Page up.
Pager.
Palavras Cruzadas.
Papel Carta.
st “ ”.
Pasta 007.
Pasta para Apresentação de Trabalhos.
Pasta Plástica: Polionda, espessura 6.5 cm.
Pendrive.
Peso para Papéis.
Placa Sinalizadora.
Plástico fabricado com Furos.
Plastificadora.
Porta-lembretes.
Porta Objetos de Escritório.
Porta Papel de Carta e Envelope.
Porta-caneta.
Porta-CD.
Porta-disquete.
Porta-durex.
Porta-jornais: desmontável.
Porta-livro Ergonômico.
Porta-revistas.
Post-it.
Prancheta.
Prensa para Recortes.
Protetor de Papéis.
Quadro Branco.
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106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
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Quebra-cabeça.
Régua.
Scaner.
Sino.
Supedâneo.
Tesoura.
Trincha: pincel para higienização.
Triturador de Papéis.
Umedecedor.
Videoteipe.
Vidro para Cortar Papel.

Quadro. O quadro mural do escritório, disposto na parede acima do desktop, é bem
o símbolo mais prático das indicações dos artefatos do saber, pois pode conter: listagens, tabelas,
escalas, índices, sinopses, endereços, telefones, fórmulas, modelos, exemplos, folheteria de avulsos, avisos, calendários, termômetros, técnicas de processamentos, comandos do micro, notas críticas da agenda, nótulas do caderno de campo, outras dicas e múltiplas indicações úteis dos trabalhos em andamento.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes homeostáticos e 10 verbetes nosográficos da Enciclopédia da Conscienciologia,
evidenciando relação estreita com a Extraconscienciologia, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
I. Verbetes Homeostáticos.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.

Alavancagem da proéxis: Proexologia.
Gescon: Proexologia.
Interassistencialidade: Assistenciologia.
Inventariologia: Proexologia.
Lisura: Cosmoeticologia.
Ofiexologia: Assistenciologia.
Omissuper: Holomaturologia.
Princípio do exemplarismo pessoal: Cosmoeticologia.
Rotina útil: Intrafisicologia.
Voluntário da Conscienciologia: Assistenciologia.

II. Verbetes Nosográficos.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.

Alienação: Intrafisicologia.
Antissubumanidade: Evoluciologia.
Autodesorganização: Parapatologia.
Desviacionismo: Proexologia.
Mesméxis: Intrafisicologia.
Riscomania: Parapatologia.
Sujismundismo: Parapatologia.
Tabagismo: Parapatologia.
Tirania: Parapatologia.
Toxicomania: Parapatologia.
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A CONSCIÊNCIA É O ASSUNTO DE PESQUISA EVOLUTIVAMENTE MAIS PRIORITÁRIO E DIFÍCIL. A EXTRACONSCIENCIOLOGIA PESQUISA AS MANIFESTAÇÕES
MAIS EXPLÍCITAS E CONCRETAS DA CONSCIÊNCIA.
Questionologia. No teste de avaliação pessoal pela escala simples de 1 a 5, em qual nível você se situa quanto à excelência das próprias realizações extracerebrais? Há evolução nos resultados?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; página 299.
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EXTRA DA TENEPES
(TENEPESSOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O extra da tenepes é a condição pessoal capaz de potencializar a conscin
tenepessista, homem ou mulher, nas tarefas energéticas, diárias, da assistencialidade interconsciencial.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo extra vem do idioma Latim, extra, “na parte de fora; além de”.
A palavra tarefa provém do idioma Árabe, tarîha, “qualidade de trabalho que se impõe a alguém”, derivado de tarah, “lançar; arrojar; impor a aquisição de alguma mercadoria a determinado preço”. Apareceu no Século XVI. O vocábulo energético deriva do idioma Grego, energêtikós,
“ativo; eficaz”. Surgiu no Século XX. O termo pessoal procede do idioma Latim, personalis,
“pessoal”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Potencial pró-tenepes. 2. Recurso provisional pró-tenepes. 3. Talento para a tenepes. 4. Suplemento da tenepes.
Neologia. As 4 expressões compostas extra da tenepes, extra da tenepes mínimo, extra
da tenepes mediano e extra da tenepes máximo são neologismos técnicos da Tenepessologia.
Antonimologia: 1. Pessoa não-tenepessista. 2. Pessoa antitenepessista. 3. Singularidade negativa.
Estrangeirismologia: o modus operandi pessoal da tenepes; o upgrade tenepessista;
o Tenepessarium; o check-list periódico da tenepes; a maximum awareness advinda da tenepes;
a melhoria singular da performance interassistencial; a prática da tenepes como sendo a happy
hour máxima.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à interassistencialidade parapsíquica.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade; o holopensene acolhedor
das energias conscienciais (ECs); o exame crítico da autopensenidade interassistencial; a autovigilância pensênica ininterrupta; os ortopensenes; a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; as interações fenomênicas no próprio holopensene pessoal.
Fatologia: a antivulgaridade; o algo mais pessoal na interassistencialidade; a conduta-exceção; o extracon magno pessoal; a potencialização maior dos autodesempenhos; a hiperqualidade pessoal; os talentos pessoais.
Parafatologia: o extra da tenepes; os superlativos evolutivos da conscin; as grandezas
singulares da personalidade em relação à vivência da tenepes; as plenitudes máximas da pessoa;
os trafores pessoais mais raros; as transcendentalidades pessoais pró-tenepes; a autopercuciência
das multirrealidades holobiográficas; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo amparador-tenepessista gabaritando a evolução no tenepessismo.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria e prática da tenepes.
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Tecnologia: a técnica da tenepes; a paratécnica da ofiex; as técnicas da Higiene Consciencial; a técnica da interassistencialidade diária; a técnica do autoparapsiquismo assistencial;
a técnica do arco voltaico craniochacral; a técnica da retilinearidade autopensênica.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico a partir das práticas da tenepes.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da tenepes.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Tenepessistas.
Efeitologia: o efeito positivo acumulativo da tares exercida anonimamente.
Neossinapsologia: as neossinapses patrocinadas pelos amparadores em prol do assistido, homem ou mulher.
Ciclologia: o ciclo das investigações parapsíquicas independentes; o ciclo contínuo,
diário, pré-tenepes–tenepes–pós-tenepes.
Binomiologia: o binômio (dupla) tenepessista–amparador extrafísico; o binômio tenepes-ofiex; o binômio evocações diuturnas–rapport assistencial.
Interaciologia: a interação pesquisador-cobaia; a interação interconsciencial, interdimensional, dupla-trio-quarteto nas práticas da tenepes.
Crescendologia: 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 (trio) tenepessista-amparador-assistido; o trinômio tenepes-ofiex-desperticidade; o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento.
Polinomiologia: o polinômio (quarteto) amparador do assistido–amparador do tenepessista–tenepessista–assistido; o polinômio estado vibracional–arco voltaico–tenepes–ofiex.
Antagonismologia: o antagonismo raciocínio / crença; o antagonismo amparabilidade
/ assedialidade; o antagonismo incorruptibilidade / corruptibilidade; o antagonismo persistência
/ dispersão consciencial; o antagonismo altruísmo / egocentrismo.
Paradoxologia: o paradoxo intrafísico egocentrismo-altruísmo inerente à tenepes.
Politicologia: a democracia; a parapsicocracia; a lucidocracia; a conscienciocracia;
a cosmoeticocracia; a evoluciocracia; a cognocracia.
Legislogia: a lei da interassistencialidade bioenergética; a lei do maior esforço.
Filiologia: a assistenciofilia; a parapsicofilia; a autopesquisofilia.
Holotecologia: a interassistencioteca; a energeticoteca; a fenomenoteca; a parapsicoteca; a inventarioteca; a pesquisoteca; a potencioteca.
Interdisciplinologia: a Tenepessologia; a Energossomatologia; a Interassistenciologia;
a Conviviologia; a Parapercepciologia; a Extrafisicologia; a Metodologia; a Experimentologia;
a Evoluciologia; a Proexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a conscin tenepessista; 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 tenepessabilis; o Homo sapiens energovibratilis; o Homo sapiens macrossomabilis; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens interassistentialis;
o Homo sapiens offiexologus; o Homo sapiens energoexpositor; o Homo sapiens parapsychicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: extra da tenepes mínimo = a autocompreensão da Tenepessologia; extra
da tenepes mediano = a conexão autoconsciente com a Central Extrafísica de Energia (CEE); extra da tenepes máximo = a autovivência da desperticidade.
Culturologia: a cultura do poder assistencial tenepessista; a cultura da Tenepessologia;
a cultura da Interassistenciologia; a cultura da Autoparapercepciologia.
Caracterologia. Sob a ótica da Autoconscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem
alfabética, 28 condições da conscin capazes de serem consideradas como extras potencializadores
para a vivência diária da tenepes:
01. Atacadismo consciencial: a autocosmovisão.
02. Autocriticidade: quando mais apurada; a Descrenciologia.
03. Autoparapsiquismo: a holopercuciência pessoal; a inteligência evolutiva (IE).
04. Autopesquisologia.
05. Cipriene.
06. Compreensão avançada da Conscienciologia.
07. Conexão com Central Extrafísica.
08. Desperticidade.
09. Duplismo.
10. Ectoplastia.
11. Euforin.
12. Extrapolacionismo parapsíquico: autovivência.
13. Força presencial desassediadora.
14. Heuristicologia: a autoinventividade.
15. Higidez autopensênica.
16. Homeostase holossomática.
17. Invéxis.
18. Leiturologia: o nível de intelectualidade cosmoética.
19. Lexicologia: os dicionários cerebrais ricos.
20. Macrossoma.
21. Paramicrochip.
22. Poliglotismo.
23. Predomínio da pensenidade no pen.
24. Primener.
25. Retilinearidade autopensênica.
26. Taquipsiquismo.
27. Triatletismo conscienciológico.
28. Universalismo.
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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 extra da tenepes, 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. Acabativa interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
04. Amplificador da consciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
05. Assepsia energética: Paraassepsiologia; Homeostático.
06. Atitude parapsíquica passiva: Parapercepciologia; Neutro.
07. Atitude pró-amparador extrafísico: Interassistenciologia; Homeostático.
08. Conscin tenepessável: Interassistenciologia; Homeostático.
09. Dinâmica das complexidades: Cosmovisiologia; Homeostático.
10. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
11. Ofiexologia: Assistenciologia; Homeostático.
12. Personalidade singular: Evoluciologia; Homeostático.
13. Qualificação dos trafores: Conscienciometrologia; Homeostático.
14. Sinalética parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.
15. Voluntário da Conscienciologia: Assistenciologia; Homeostático.

É SEMPRE INTELIGENTE AO HOMEM E À MULHER
INTERMISSIVISTAS EXECUTAREM PESQUISAS AUTOCONSCIENCIOMÉTRICAS COMPETENTES A FIM DE IDENTIFICAR
AS CONDIÇÕES EXTRAS FAVORÁVEIS À TENEPES.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, na condição de praticante da tenepes, apresenta
alguma condição extra na personalidade enriquecedora das práticas interassistenciais? De qual categoria?
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EXTRAFISICALIDADE
(MULTIDIMENSIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A extrafisicalidade é a condição extrafísica básica e mais permanente das
consciexes, ou das conscins projetadas, na qual se manifestam com o psicossoma e / ou o mentalsoma apenas.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O prefixo extra provém do idioma Latim, extra, “na parte de fora; além de”.
O vocábulo físico deriva igualmente do idioma Latim, physicus, e este do idioma Grego, physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. Surgiu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Extrafisicologia. 2. Multidimensiologia.
Neologia. O vocábulo extrafisicalidade e as 3 expressões compostas extrafisicalidade
comatosa, extrafisicalidade lúcida e extrafisicalidade avançada são neologismos técnicos da
Multidimensiologia.
Antonimologia: 1. Intrafisicalidade. 2. Intrafisicologia.
Estrangeirismologia: o habitat consciencial eterno; os true and hard parafacts; os neoconstructos teáticos inseridos no background multiexistencial pessoal; o Neopensenarium; o Verponarium; o Heuristicarium; o neomodus ratiocinandi evolutivo; o evolutionary understanding;
a potencialização dos upgrades; o insight providencial.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturescência da autoparaperceptibilidade lúcida.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da conscientização multidimensional; o holopensene do emprego dos paracons; os parapensenes; a parapensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; os paralucidopensenes; a paralucidopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os maxipensenes; a maxipensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os taquipensenes; a taquipensenidade da autotaquirritmia máxima.
Fatologia: o emprego do macrossoma em várias vidas humanas.
Parafatologia: a extrafisicalidade; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático;
a sinalética energética e parapsíquica pessoal.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo intelectualidade convencional–intelectualidade parapsíquica.
Principiologia: 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; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio da conexão interdimensional.
Codigologia: o nível teático do código pessoal de Cosmoética (CPC) estabelecendo
a qualidade, quantidade, profundidade, extensão, frequência, multidimensionalidade e autaproveitamento das parextrapolações evolutivas; o código grupal de Cosmoética (CGC) da parapreceptoria regrando os limites no patrocínio das parextrapolações.
Teoriologia: a teoria do corpo objetivo; a teoria do paracorpo do autodiscernimento;
a teoria da concausalidade interdimensional; a teoria da consréu; a teoria do conscienciês.

10724

Enciclopédia da Conscienciologia

Tecnologia: a paratécnica; a Paratecnologia Intelectiva Assistencial; a habilidade paratécnica, intelectual, pessoal; os paraconstructos-chave na Paratecnologia da intelecção; a Paratecnologia da macrossomaticidade; a paratécnica da ofiex; a Paramnemotécnica; as técnicas
projetivas; as técnicas de abordagem extrafísica; a técnica da agendex.
Voluntariologia: o voluntariado parapsíquico, intelectual, extraprofissional; o paravoluntariado conscienciológico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas; o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia;
o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico
da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da tenepes.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Paratecnologia; o Colégio Invisível da Extrafisicologia; o Colégio Invisível da Extraterrestriologia.
Efeitologia: os efeitos transcendentes das parextrapolações sadias, regulares, providenciais e heteropromovidas na eficácia interassistencial; os efeitos da bitanatose na paralucidez.
Neossinapsologia: as parassinapses, neossinapses e paraneossinapses geradas pelos
extrapolacionismos parapsíquicos; as paraneossinapses hauridas na intermissividade autoconsciente.
Ciclologia: o ciclo intermissão-intrafisicalidade; o ciclo Tecnologia-Paratecnologia;
o ciclo de extrapolacionismos parapsíquicos; o ciclo existencial vida tetraveicular–vida biveicular.
Enumerologia: a paraprocedência legítima das conscins; a paraconjuntura concausal dos
fatos; a pararraiz geográfica dos parafenômenos; o parabastidor onipresente das paratestemunhas;
o paracenário existencial das parautobiografias; o paratecnopolo avançado das assistencialidades;
o parambiente definitivo das consciências.
Binomiologia: o binômio cérebro-paracérebro; o binômio paramicrochip–ponteiro
consciencial; o binômio (dupla) líder-liderado; o binômio coadjuvação intrafísica–protagonismo
extrafísico; o binômio discrição intrafísica–superexposição extrafísica; o binômio identidade civil–identidade extra; o binômio faculdades mentais–percepções extrassensoriais; o binômio demanda interassistencial–parextrapolação evolutiva; o binômio tenepes-ofiex.
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 neurectoplasmia-paracirurgias; a interação egocídio cosmoético–proveito parextrapolacionista.
Crescendologia: o crescendo autodidatismo físico–autodidatismo parapsíquico; o crescendo parafenômeno físico–parafenômeno intelectual; o crescendo EV–arco voltaico craniochacral; o crescendo tenepes–ofiex pessoal; o crescendo parapsiquismo físico–parapsiquismo intelectual; o crescendo autopercepção-autoparapercepção; o crescendo psicografia-pangrafia;
o crescendo pesquisa humana–parapesquisa multidimensional; o crescendo evolutivo pela
acumulação dos achados paratécnicos.
Trinomiologia: o trinômio neoverdades-neoideias-neologismos; o trinômio saber ouvir
(paraouvidos)–saber enxergar (paraolhos)–saber interpretar (paraintenção).
Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma.
Antagonismologia: o antagonismo radical apedeutismo formal / erudição parapsíquica; o antagonismo equipe / egão; o antagonismo mão na mão / canga no pescoço; o antagonismo
atrator de amparador / atrator de assediador; o antagonismo psicosfera florescente / psicosfera
apagada; o antagonismo distinção extrafísica / fama apenas intrafísica; o antagonismo paraperceptibilidade / materialidade; o antagonismo parextrapolacionismo homeostático / parextrapolacionismo baratrosférico; o antagonismo holopensene baratrosférico / holopensene interlúdico;
o antagonismo autoparaprocedência vulgar / autoparaprocedência cursista; o antagonismo vida
trancada / vida projetiva.
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Politicologia: a democracia; a meritocracia; a intelectocracia; a tecnocracia; a evoluciocracia; a parapsicocracia (Cognópolis); a cosmocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; as leis da parassincronicidade.
Filiologia: a assistenciofilia; a proexofilia; a evoluciofilia; a comunicofilia; a conscienciofilia; a parapsicofilia; a energofilia.
Fobiologia: a tanatofobia.
Mitologia: a mitificação da extrafisicalidade pelas religiões e seitas; o mito da solidão.
Holotecologia: a experimentoteca; a ciencioteca; a cognoteca; a comunicoteca; a mentalsomatoteca; a pedagogoteca; a parapsicoteca.
Interdisciplinologia: a Multidimensiologia; a Extrafisicologia; a Parafenomenologia;
a Previvenciologia; a Autexperimentologia; a Evoluciologia; a Holomaturologia; a Autodiscernimentologia; a Interassistenciologia; a Cosmoeticologia; a Intermissiologia.
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 corpo paradocente da parapreceptoria; a equipex amparadora; a conscin-assistente sensitiva; a consciex despossuída de paralucidez.
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 projetor
extrafísico.
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 projetora extrafísica.
Hominologia: o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo
sapiens projectius; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens parapoliticologus; o Homo
sapiens assistentialis; o Homo sapiens sensitivus.
V. Argumentologia
Exemplologia: extrafisicalidade comatosa = a condição extrafísica das consciexes com
parapatologia até paracatatônica; extrafisicalidade lúcida = a condição extrafísica das consciexes
capazes de paratelepatizar com autotaquirritmia; extrafisicalidade avançada = a condição extrafísica das consciexes capazes de promover a mentalsomaticidade pura, a cosmoconsciência
e o conscienciês.
Culturologia: a Paraculturologia da Extrafisicologia.
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Glossariologia. Sob a ótica da Extrafisicologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
392 vocábulos ou expressões próprias, miniglossário dos parafatos, parafenômenos e ações das
consciências no universo ou paradimensões da extrafisicalidade – a maioria verbetes desta Enciclopédia –, capazes de explicitar melhor este nível holopensênico mais perduradouro e complexo
da evolução consciencial:
01. Abertura extrafísica (Efeito túnel extrafísico).
02. Abordagem extrafísica.
03. Ação extrafísica.
04. Acareação extrafísica.
05. Acolhimento extrafísico.
06. Acoplamento extrafísico.
07. Agendex (Agenda extrafísica).
08. Agenerologia.
09. Alerta extrafísico (Autoparapsicosfera).
10. Alienação extrafísica.
11. Aluno(a) extrafísico(a).
12. Alvo extrafísico (Projeciologia).
13. Ambientex.
14. Amizade raríssima extrafísica.
15. Amparadores(as) extrafísicos(as) (Paratécnicos(as).
16. Ancoragem extrafísica.
17. Antítipo extrafísico.
18. Aparelhos extrafísicos.
19. Aparição extrafísica.
20. Apoio extrafísico.
21. Aprendizagem extrafísica.
22. Aproximação extrafísica.
23. Ascensão (Comunex).
24. Assediadores(as) extrafísicos(as).
25. Assediex (Assédio extrafísico).
26. Assediologia Extrafísica
27. Assistência extrafísica.
28. Audiência extrafísica.
29. Autavaliação extrafísica.
30. Autobilocação extrafísica.
31. Autocompromisso extrafísico.
32. Autoconsciência extrafísica.
33. Autodefesa extrafísica.
34. Autodiscernimento extrafísico.
35. Autofiex (Oficina extrafísica pessoal).
36. Auto-herança extrafísica.
37. Autoluminosidade extrafísica.
38. Autoparaprocedenciologia.
39. Autoparataquirritmia.
40. Autopermeabilidade (Permeabilidade extrafísica)
41. Aviso extrafísico (Autossinalética parapsíquica).
42. Banho energético extrafísico.
43. Baratrosfera (Inferno extrafísico).
44. Base extrafísica.
45. Bastidores extrafísicos.
46. Benfeitor(a) extrafísico(a).
47. Biveicularidade consciencial.
48. Blindagem extrafísica.
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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.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.

10727

Bonde extrafísico.
Bradicinesia extrafísica.
Canga extrafísica.
Captação extrafísica (Verponologia; Inspiraciologia).
Caracterologia Extrafísica.
Catatonia extrafísica.
Central Extrafísica da Energia (CEE).
Central Extrafísica da Fraternidade (CEF).
Central Extrafísica da Verdade (CEV).
Chuva extrafísica.
Ciclo multiexistencial pessoal (CMP).
Clarividência (Visão extrafísica).
Código de conduta extrafísica.
Código Pessoal de Cosmoética Extrafísico (CPC extrafísico).
Colégio Invisível dos Serenões (CIS).
Colheita extrafísica (Intermissiva).
Comunexes (Comunidades extrafísicas).
Comunidade Conscienciológica Cosmoética Extrafísica (CCCE).
Concausa extrafísica.
Congressus subtilis.
Conscienciês (Idioma extrafísico evoluído).
Consciexes (Consciências extrafísicas).
Consciexes Livres (CLs).
Consréu (Consciex reurbanizada).
Convivialidade extrafísica.
Corrente extrafísica de energia.
Cosmoconsciência.
Cosmocracia extrafísica.
Curso Intermissivo (CI; Curso Extrafísico).
Decolagem extrafísica.
Dejaísmo extrafísico (Dejaísmo projetivo).
Democracia pura extrafísica (Comunexes evoluídas).
Desaparecimento extrafísico.
Descoincidência holossomática extrafísica.
Desinibição extrafísica.
Diário extrafísico (Projeciografia).
Diáspora extrafísica.
Dimener (Dimensão energética).
Dimenex (Dimensão extrafísica).
Ectoplasmia extrafísica (Ectoplasmia projetiva).
Embaixador extrafísico.
Empatia extrafísica.
Encaminhamento extrafísico.
Equipex (Equipe extrafísica).
Escala da Interassistencialidade Extrafísica (Escala da Consciência Contínua).
Escala de Contatos Extrafísicos (Escala da Consciência Contínua).
Escala de Observações Extrafísicas (Escala da Consciência Contínua).
Escolaridade extrafísica (CI).
Escravatura extrafísica (Baratrosfera).
Esfera extrafísica de energia (EEE).
Estado consciencial extrafísico.
Euforex (Euforia extrafísica).
Evento extrafísico (Eventex).
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102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.

Evoluciólogos(as) explícitos(as).
Excursão interplanetária extrafísica (Paravisitologia).
Expectador extrafísico.
Experiência extrafísica.
Experimento extrafísico.
Exteriorização energética extrafísica.
Extrafisicologia (Ciência Extrafísica; Multidimensiologia).
Ficha extrafísica (Ficha evolutiva pessoal; FEP).
Flash extrafísico (Instantaneidade multidimensional).
Fogos extrafísicos.
Fonte extrafísica.
Força presencial extrafísica.
Fuga extrafísica (Projeção lúcida instantânea).
Grupocarma extrafísico.
Guia amaurótico extrafísico.
Hiperacuidade extrafísica.
Histrionismo extrafísico paratécnico.
Holobiografia (Holomnemonicologia).
Holopensene extrafísico (Ambiente extrafísico).
Homeostasia extrafísica.
Ideia extrafísica.
Identificação extrafísica.
Imponderabilidade extrafísica.
Impossibilidade extrafísica.
Impressão extrafísica.
Íncubo extrafísico.
Influência extrafísica (Xenopensenidade).
Informação extrafísica (Paraverpon).
Insight extrafísico (Serendipitia).
Inspiração extrafísica.
Instrumento extrafísico (Paratecnologia).
Intercessão extrafísica.
Interlúdio (Comunex evoluída).
Intermissão (Período extrafísico).
Intervenção extrafísica.
Intrusão extrafísica.
Intuição extrafísica.
Invisibilidade extrafísica.
Laborex (Ofiex).
Lei extrafísica.
Líder extrafísico.
Local extrafísico.
Manifestação extrafísica (Projeciologia).
Maximecanismo interassistencial extrafísico.
Mediador extrafísico (Evoluciólogo).
Megacons (Paracons; cons magnos; Lucidologia).
Megacurrículo extrafísico (CL).
Megafrustração extrafísica (Autocídio).
Megamelex (Baratrosfera).
Melex (Melancolia extrafísica).
Memória extrafísica (Memória quádrupla).
Mensagem extrafísica.
Mimetização extrafísica.
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155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.

Monitoria extrafísica.
Multidão extrafísica.
Nomadismo extrafísico (Transmigraciologia).
Omnivisão extrafísica.
Ortopensenização extrafísica.
Paraaculturação.
Paraanaplasia.
Paraatenção (Atenção extrafísica).
Parabastidores da vida.
Parabiônica.
Parabotânica.
Parabstração.
Paracamuflagem.
Paracaptação retrocognitiva.
Paracenário (Cenário extrafísico).
Paracérebro (Cérebro extrafísico).
Paracerebrologia.
Paracerebropatia.
Paracicatrizes psicossômicas.
Paracientista.
Paracirurgia (Cirurgia extrafísica).
Paraclima.
Paracognição (Cognição extrafísica).
Paracogniciologia.
Paracolegiologia.
Paracomatose (Comatose extrafísica).
Paracomoção (Comoção extrafísica; emotividade extrafísica).
Paracomorbidade.
Paracompanhia (Companhia extrafísica).
Paracomprovação.
Paracomunicabilidade (Comunicabilidade extrafísica).
Paraconexão.
Paraconjuntura concausal.
Paraconscienciologia (Conscienciologia Extrafísica).
Paraconscienciometria (Conscienciometrologia Extrafísica).
Paraconstructura (Paraconstructologia).
Paracontato (Contato extrafísico).
Paracontemporâneo (Consciex contemporânea intermissiva).
Paraconviviarium.
Paracorpo (Corpo extrafísico; corpo objetivo; psicossoma).
Paracosmoeticologia (Cosmoética Extrafísica; Ética Extrafísica).
Paracosmos (Cosmos extrafísico).
Paracosmovisiologia (Cosmovisiologia Extrafísica).
Paracriminologia.
Paracronologia.
Paraculturologia.
Paracurrículo pessoal (Currículo pessoal extrafísico; FEP).
Parademografia (Demografia Extrafísica).
Paradesassédio (Desassédio extrafísico; Paradesassediologia).
Paradespertamento (Despertamento extrafísico).
Paradespertez.
Paradicionário cerebral (Paraléxico; paralexema; paracognema).
Paradimensão.
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208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.

Paradministração.
Paradocente (Docente extrafísico).
Paraeducaciologia.
Paraelencologia (Elencologia Extrafísica).
Paraelongação (Alongamento extrafísico).
Paraencontro (Encontro extrafísico).
Parepistemologia (Epistemologia Extrafísica).
Paraesquadrinhamentologia (Paraprocedenciologia).
Paraetologia (Etologia Extrafísica).
Paraevento (Paracomemoração; comemoração extrafísica).
Paraevocação (Evocação extrafísica).
Parafatologia (Fatos extrafísicos).
Parafatuística.
Parafenomenologia (Fenômenos extrafísicos).
Parafissura consciencial.
Paraforma (Forma extrafísica do projetor projetado).
Parafôrma (Fôrma extrafísica).
Paragafe.
Paragangue.
Paragenética (Genética Extrafísica Multiexistencial).
Parageoenergia.
Parageografia (Geografia Extrafísica).
Parageopoliticologia.
Paraidentidade (Identidade extrafísica; identidade extra).
Parainalienabilidade.
Paraincubação (Intermissiologia).
Parainstantaneidade.
Parainterceptação desassediadora.
Paralocal.
Paralucidez (Lucidez extrafísica).
Paralucidologia.
Paramaturidade (Maturidade extrafísica).
Paramedicina.
Paramegafocologia.
Paramicrochip.
Paramizade (Amizade extrafísica).
Paramnemônica.
Paramomento impactante.
Paramorfologia.
Paramutação (Mutação extrafísica).
Paramutante (Mutante extrafísico).
Paranaliticologia.
Paranestesia.
Parângulo (Ângulo extrafísico).
Parantecedência.
Paraolhar (Olhar extrafísico).
Paraolhos.
Paraórgão.
Paraparentela.
Parapatologia.
Parapedagogiologia (Pedagogia Extrafísica).
Parapensene (Pensene extrafísico).
Parapercepção (Percepção extrafísica).
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261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.

Paraperceptarium.
Parapercepto.
Paraperceptometria.
Parapercuciência.
Paraperspectiva (Perspectiva extrafísica).
Parapesquisa (Pesquisa extrafísica).
Parapesquisologia.
Parapolimatia.
Parapolimaticologia.
Parapreceptores pré-ressomáticos.
Parapreceptoria (Preceptoria extrafísica).
Paraprecognição (Precognição extrafísica).
Parapresença.
Paraprocedenciologia (Extraphysical hometown).
Paraprocedimento.
Paraprofilaxia.
Paraprospectivologia.
Parapsicocracia.
Parapsicodrama (Psicodrama extrafísico).
Parapsicolepsia (Blecaute consciencial extrafísico).
Parapsicopatologia (Doença extrafísica).
Parapsicopensene.
Parapsicose pós-dessomática.
Parapsicoteca (Mega-holoteca extrafísica).
Parapsiquismo extrafísico.
Pararrastão (Arrastão extrafísico).
Pararrealidade.
Pararreparação.
Pararrotina (Rotina extrafísica).
Parassaber polimático (Saber extrafísico).
Parassegurança (Proteção extrafísica).
Parassemiologia (Autoparanamnese; autoparadiagnóstico; autoparaexame).
Parassepsia.
Parassinal (Sinal extrafísico; sinalética).
Parassincronicidade (Sincronicidade extrafísica).
Parassociologia.
Parataque (Ataque extrafísico).
Paratarefa (Tarefa extrafísica).
Paratares (Tares extrafísica).
Parateática (Teática extrafísica).
Paratécnica (Técnica extrafísica).
Paratecnologia (Tecnologia Extrafísica).
Paratecnopensenidade.
Paratecnopolo.
Paratelepatia (Telepatia extrafísica).
Paraterapêutica.
Paratestemunha (Testemunha extrafísica).
Paratrauma (Trauma extrafísico).
Parautobiografia (Autobiografia extrafísica).
Paravarredura.
Paraverbação.
Paraverpon (Verdade relativa de ponta extrafísica).
Paravigília (Vigília extrafísica).
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314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.

Paravinculação.
Paravínculo (Vínculo extrafísico).
Paravisita (Visita extrafísica).
Paravítima (Vítima extrafísica).
Paravivência (Vivência extrafísica).
Paravoluntário (Voluntário extrafísico).
Parazoologia.
Parencriptação.
Parentrevista (Entrevista extrafísica).
Parestação (Estação extrafísica de trabalho).
Parestamento.
Parexcursão interplanetária (Excursão extrafísica).
Parextrapolacionismo (Extrapolacionismo extrafísico).
Pedágio extrafísico.
Planejamento extrafísico (Proexologia).
Plano extrafísico.
Plateia extrafísica.
Policonscienciologia Extrafísica.
Pombal (Comunex).
Ponto de vista extrafísico.
Predador extrafísico.
Prioridade extrafísica.
Proscrito extrafísico (Transmigrado extrafísico).
Prospecção extrafísica.
Psicofonia extrafísica.
Psicometria extrafísica.
Psicopatia extrafísica.
Realce extrafísico.
Realidade extrafísica.
Recepção extrafísica.
Recin extrafísica.
Reencontro extrafísico.
Reforço extrafísico.
Registro extrafísico.
Rememoração extrafísica.
Repercussões extrafísicas.
Representatividade extrafísica.
Repulsa extrafísica.
Resgatex (Resgate extrafísico).
Respostas extrafísicas.
Retrocognição extrafísica.
Retroparentela.
Retropersonalidade extrafísica.
Reunião extrafísica.
Reurbex (Reurbanização extrafísica).
Romance extrafísico.
Satélite de assediador (Consciex-satélite).
Saúde extrafísica.
Serenões explícitos (Serenonas explícitas).
Seres extrafísicos.
Seres extraterrestres.
Sinalizador extrafísico.
Síndrome pós-traumática extrafísica.

Enciclopédia da Conscienciologia

367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
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Sistemata extrafísico.
Sobrepairamento extrafísico.
Sociex (Sociedade Extrafísica).
Solidariedade extrafísica.
Sonambulismo extrafísico.
Sondagem extrafísica.
Status extrafísico.
Súcubo extrafísico.
Telecinesia extrafísica.
Teleguiamento extrafísico.
Tempo extrafísico.
Trabalho extrafísico.
Traje extrafísico.
Transfigurabilidade psicossômica.
Transfiguração extrafísica.
Trânsito extrafísico.
Translocação extrafísica.
Transmigrex (Transmigraciologia Interplanetária Extrafísica).
Transmissão extrafísica.
Transparência extrafísica (Glasnost extrafísica).
Trilha extrafísica.
Tritanatose (Descarte do psicossoma; terceira dessoma).
Velocidade extrafísica.
Vida extrafísica.
Viveiro extrafísico (Comunex evoluída).
Volitex (Volitação 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 extrafisicalidade, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abordagem extrafísica: Extrafisicologia; Neutro.
02. Ação extrafísica: Extrafisicologia; Neutro.
03. Concausa extrafísica: Etiologia; Neutro.
04. Consciexialidade assexuada: Extrafisicologia; Homeostático.
05. Extraconscienciologia: Experimentologia. Neutro.
06. Intrafisicalidade: Intrafisicologia; Neutro.
07. Megateste conscienciológico: Autopesquisologia; Homeostático.
08. Multidimensionalidade consciencial: Parapercepciologia; Homeostático.
09. Paragafe: Extrafisicologia; Nosográfico.
10. Paramomento impactante: Extrafisicologia; Homeostático.
11. Paraparentela: Extrafisicologia; Neutro.
12. Paratécnica: Extrafisicologia; Neutro.
13. Parestamento: Extrafisicologia; Homeostático.
14. Parextrapolacionismo: Extrafisicologia; Neutro.
15. Transmigraciologia Extrafísica: Extrafisicologia; Neutro.
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A CONDIÇÃO EXISTENCIAL DA EXTRAFISICALIDADE
É A REALIDADE FUNDAMENTAL DA VIDA E TORNA-SE
PERMANENTE QUANDO A CONSCIÊNCIA ALCANÇA O NÍVEL EVOLUTIVO AVANÇADO DA CONSCIEX LIVRE.
Questionologia. Como convive você, leitor ou leitora, com a extrafisicalidade? Quanto
você já domina, em autocognição e autovivência, as realidades da listagem exposta?
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EXTRAPAUTA
(COMUNICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A extrapauta é a condição da ocorrência inesperada e intrusiva nos hábitos
e rotinas da conscin, podendo ser tanto evolutiva e homeostática, quanto regressiva e patológica.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O prefixo extra deriva do idioma Latim, extra, “na parte de fora, além de,
por exceção”. O vocábulo pauta vem igualmente do idioma Latim Medieval, pacta, de pactus,
“fixado, fincado; convênio, pacto”, particípio passado 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. Evento extra. 02. Agenda extraordinária; lista extra; relação extra.
03. Contratempo. 04. Fato acessório; fator complicador. 05. Adendo. 06. Ordem extra do dia.
07. Roteiro alterado dos fatos. 08. Flash televisivo. 09. Extrapolação. 10. Inabitual.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 6 cognatos derivados do vocábulo extrapauta:
extrapauteira; extrapauteiro; Extrapautologia; extrapautologista; maxiextrapauta; miniextrapauta.
Neologia. Os 2 vocábulos miniextrapauta e maxiextrapauta são neologismos técnicos da
Comunicologia.
Antonimologia: 1. Pauta regular. 2. Ramerrame; ramerrão; rotina; vida sem incidentes.
3. Momento evolutivo tranquilo. 4. Regularidade. 5. Trivialidade.
Estrangeirismologia: o frisson; o hate-mail; o upgrade; o plus; o além do nec plus ultra; o accident proneness.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais.
II. Fatuística
Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade;
os nexopensenes; a nexopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade.
Fatologia: a extrapauta; a extrapauta midiática; a extrapauta política; a pauta extraordinária; a pauta incomum; a pauta regular; a quebra de pauta; a declaração da autoridade; o plantão jornalístico; a notícia de última hora; o contratempo; a notícia desgastante; a notícia impactante; a manchete do dia; o fato inédito; o sensacionalismo; o furo jornalístico; a euforin; a surpresa; a surpresa desagradável; o fenômeno; a gafe; o surto; a explosão; o prêmio; o tique nervoso; a festa-surpresa; a intempérie imprevista; a visita inesperada; o acontecimento imprevisto
danoso; a irregularidade; a atipicidade; a antivulgaridade; a singularidade; a surpreendência; a batida no trânsito; a viagem impositiva; o extraviamento; o insólito; o recorde histórico; o compromisso fora da ordem do dia; a lista extraordinária; a intercorrência; o assalto na via pública;
a gripe; o pesadelo materializado; o aborto espontâneo; o miniacidente doméstico fortuito; o acidente de trabalho; o algo mais; a reciclagem imprevista; o escândalo político; o transtorno; o sobressalto; a urgência; a ação emergencial; a frustração; a contrariedade repentina; o neocompromisso imperdível; a conduta-exceção; a novidade; a extravagância; a desculpa do “congestionamento de trânsito”; a enumeração de coisas extras; a relação rotina-imprevisto; a relação entropia-ectopia; o varejismo consciencial; a autodesorganização; a predisposição a acidentes; o segundo poder; o quarto poder.
Parafatologia: o extrapolacionismo parapsíquico; a agendex; o heterassédio extrafísico
toxicogênico; a moratória existencial.
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III. Detalhismo
Filiologia: a neofilia; a xenofilia.
Holotecologia: a problematicoteca; a comunicoteca.
Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Fatuística; a Experimentologia; a Intrafisicologia; a Evoluciologia; a Conviviologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin pré-serenona; a conscin desorganizada.
Masculinologia: o socorrista; o executivo; o foca; o repórter; o jornalista investigativo;
o parlamentar; o sensitivo; o tenepessista; o projetor lúcido; o sinistrado; o atrator de acidentes.
Femininologia: a socorrista; a executiva; a foca; a repórter; a jornalista investigativa;
a parlamentar; a sensitiva; a tenepessista; a projetora lúcida; a sinistrada; a atratora de acidentes.
Hominologia: o Homo sapiens attractivus; o Homo sapiens sensitivus; o Homo sapiens
parapsychicus; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens neophilicus; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens parapoliticologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniextrapauta = o dia atípico da pessoa; maxiextrapauta = o encontro
pessoal com Serenão.
Ocorrências. Segundo a Parapercepciologia, eis, na ordem alfabética, 11 ocorrências
relevantes, envolvendo a condição da extrapauta, no universo dos processos parapsíquicos:
01. Acidente de percurso: o fato superveniente, nocivo, com base extrafísica.
02. Ataque extrafísico: a iscagem inconsciente; o surto de semipossessão.
03. Crescendo: a relação amparando-amparador.
04. Extrapolação: o avanço evolutivo inesperado.
05. Fenômeno concomitante: a ocorrência–efeito lateral.
06. Fuga extrafísica: a projeção lúcida abrupta.
07. Lateropensene: a autopensenidade periférica.
08. Macro-PK destrutiva: o acidente fatal imprevisto de alguém.
09. Maximoréxis: o upgrade na proéxis.
10. Primener: a primavera energética pessoal.
11. Surpreendência: a crise de crescimento da reciclagem.
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 extrapauta, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
2. Choque consciencial: Holossomatologia; Neutro.
3. Extraconscienciologia: Experimentologia; Neutro.
4. Extrapolacionismo: Evoluciologia; Homeostático.
5. Iscagem interconsciencial: Parapatologia; Neutro.
6. Paravivência: Extrafisicologia; Neutro.
7. Surpreendência: Conviviologia; Neutro.
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A EXTRAPAUTA, BASEADA NO MOMENTO EVOLUTIVO
ATÍPICO, PODE SER TÃO SOMENTE A EXPRESSÃO DA
CRISE DE CRESCIMENTO DA SOCIEDADE INTRAFÍSICA,
ESTÁGIO AVANÇADO PARA O ESTADO MUNDIAL.
Questionologia. Quais as ocorrências extrapautas positivas e negativas sobrevindas, este
ano, para você? Houve predomínio das positivas ou das negativas?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; página 6.
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EXTRAPOLACIONISMO
(EVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O extrapolacionismo é o estudo aplicado às experiências de extrapolações
ou antecipações evolutivas, esporádicas, obviamente não habituais nem rotineiras, da consciência
em qualquer nível evolutivo, em relação ao próprio nível atual, imediatamente superior ou outro
ainda mais avançado.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo extrapolação deriva do idioma Francês extrapolation, adaptado
do idioma Alemão, extrapolation, “qualquer processo com que se infere o comportamento da função fora de 1 intervalo, mediante o seu comportamento dentro deste intervalo”, termo criado pelo
filósofo e químico alemão Wilhelm Ostwald (1853–1932) em contraposição a interpolação. Surgiu no Século XX. O sufixo ismo procede do idioma Grego, ismós, “doutrina, escola, teoria ou
princípio artístico, filosófico, político ou religioso”.
Sinonimologia: 1. Pesquisa das antecipações evolutivas. 2. Cosmoconscienciologia.
3. Previvenciologia. 4. Atipicidade parapsíquica.
Arcaismologia. Termo antiquado correspondente a extrapolacionismo, mas, hoje,
obsoleto e envilecido pelo emprego místico: revelação.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 9 cognatos derivados do vocábulo extrapolação: extrapolacionismo; Extrapolacionismologia; extrapolacionista; extrapolador; extrapoladora; maxiextrapolacionismo; miniextrapolacionismo; parextrapolação; parextrapolacionismo.
Neologia. Os 3 vocábulos extrapolacionismo, miniextrapolacionismo e maxiextrapolacionismo são neologismos técnicos da Evoluciologia.
Antonimologia: 1. Interpolacionismo. 2. Estudo das possessões interconscienciais.
3. Pesquisa da Baratrosfera. 4. Transmigraciologia extrafísica extraterrestre. 5. Investigação das
taras do córtex primitivo. 6. Sub-rotina parapsíquica.
Estrangeirismologia: o timing da autexperiência; o post-scriptum da vida futura; o momentum maximum evolutivo ímpar; o insight esclarecedor; a happy hour multidimensional; o estudo dos trailers da próxima etapa evolutiva; o Paraperceptarium; os skills paraperceptivos.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturescência da autoparaperceptibilidade.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da paraperceptibilidade; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: o extrapolacionismo; as extrapolações evolutivas; a factualidade pontual do
futuro; o estudo do avanço evolutivo esporádico; as antecipações experimentais; a singularidade
do fenômeno concomitante ao experimento pessoal; a conduta-exceção da conscin; a singularidade experimentológica; os valores excedentes (acréscimos, luvas) das verpons; o conteúdo da
autexperiência; a antefruição do próximo nível evolutivo; a precognição vivenciada; o desvio,
a maior, da ordem das experiências rotineiras; o aceno do Amanhã; a entrevisão do resplendor do
Amanhã; a espreita por cima da vida corrente; o indício do futuro da consciência; a pesquisa do
prelibar da vida futura; a degustação do melhor do porvir; o prelevantamento do futuro consciencial; o avanço mentalsomático; o extracon magno pessoal; a previvência do porvir; a Ciência
da miniconquista antecipada; os patamares da escala evolutiva das consciências; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) com saldo positivo (lucro) ou maximoréxis; o ensaio de adestramento e capacidade evolutiva meritória; a prova pessoal da autopotência evolutiva; a pseudoderrogação das
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Leis do Cosmos; a infiltração pessoal na Mateologia; a serendipitia; o privilégio creditório do Paradireito.
Parafatologia: os extras parapsíquicos (posfácios) das práticas tenepessistas; os paraepisódios esporádicos; a coleção de parafatos vivenciados; os estudos dos megaparafatos em
relação à vida humana; a neoprojeção consciente; a projeção lúcida precognitiva; o estado alterado avançado da consciência; a abertura antecipada da cápsula do tempo pessoal; o átimo da cosmoconsciência; o encontro extrafísico com Serenão; a relação Extrapolacionismo Parapsíquico–
–Proexologia; a relação Extrapolacionismo Parapsíquico–paraprocedência; a paravivência antiatávica do conscienciês; a miniamostra, fragmento representativo ou pequena porção da cosmoconsciência.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório
conscienciológico das técnicas projetivas; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia.
Neossinapsologia: as parassinapses, neossinapses e neoparassinapses geradas pelos extrapolacionismos parapsíquicos.
Binomiologia: o binômio extrapolacionismo parapsíquico–serendipitia.
Antagonismologia: o antagonismo princípio da incerteza–extrapolacionismo parapsíquico.
Filiologia: a parapsicofilia.
Holotecologia: a experimentoteca; a evolucioteca; a conscienciometroteca.
Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Experimentologia; a Extrafisicologia; a Parafenomenologia; a Parapercepciologia; a Assistenciologia; a Cosmoconscienciologia; a Prospectiva;
a Paracronologia; a Holofilosofia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin vulgar; a conscin paraperceptiva; a conscin cosmoconsciente;
o ser prospector do próprio futuro; a Consciex Livre (CL).
Masculinologia: o lambujeiro paraperceptivo; o projetor consciente paralambujeiro;
o extrapolacionista parapsíquico; o experimentador evolutivo; o precognitor; o maximoratorista;
o tenepessista veterano; o degustador do futuro; o antefruidor do porvir; o parafenomenologista;
o holofilósofo; o paravivenciador; o amparador extrafísico; o evoluciólogo; o Serenão.
Femininologia: a lambujeira paraperceptiva; a projetora consciente paralambujeira;
a extrapolacionista parapsíquica; a experimentadora evolutiva; a precognitora; a maximoratorista;
a tenepessista veterana; a degustadora do futuro; a antefruidora do porvir; a parafenomenologista;
a holofilósofa; a paravivenciadora; a amparadora extrafísica; a evolucióloga; a Serenona.
Hominologia: o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo
sapiens projectius; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens parapoliticologus; o Homo
sapiens assistentialis; o Homo sapiens sensitivus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniextrapolacionismo = a autovivência da primavera energética (primener, cipriene); maxiextrapolacionismo = a autovivência da Parafenomenologia da cosmoconsciência.
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Ocorrências. Sob a ótica da Experimentologia, eis 11 aspectos relevantes nas ocorrências das extrapolações evolutivas, listadas na ordem alfabética dos assuntos:
01. CI: o Curso Intermissivo provoca as maiores extrapolações extrafísicas no mentalsoma das consciexes-alunas durante o período da intermissão.
02. Cronêmica: o lampejo da extrapolação de hoje será a conquista regular, vivenciada,
da consciência, amanhã.
03. Evoluciologia: a extrapolação, quando promovida por evoluciólogo extrafísico, envolve a consecução da proéxis da conscin extrapoladora.
04. Extra: a presciência da extrapolação pode ser tomada, a princípio, na condição de
mera supergorjeta ou megalambujem evolutiva, apenas.
05. Frequência: com o perpassar das experiências, as extrapolações tornam-se cada vez
mais frequentes até o ponto de a conscin dominar as vivências mais transcendentes, e passar a viver no patamar evolutivo, próximo, consecutivo.
06. Funcionalidade: a extrapolação evolutiva, quando promovida por amparador extrafísico de função, ajuda a intensificar a interatividade interconsciencial e multidimensional amparador-amparando.
07. Interassistencialidade: as extrapolações-gratificações são comumente geradas pelos trabalhos bem-sucedidos da interassistencialidade cosmoética do extrapolador, homem ou
mulher.
08. Pré-requisitos: os instantâneos das extrapolações são, a rigor, pré-requisitos para
a potencialização da evolução pessoal.
09. Sinalética: a sinalética energética e parapsíquica predispõe a obtenção e identificação de extrapolações evolutivas com o encapsulamento energético, o reforço energético em bases
extrafísica e a assepsia do arco voltaico craniochacral.
10. Unidade: a extrapolação evolutiva pode ser definida na condição de unidade de medida da vida mais racional porvindoura.
11. Vivência: no início das autexperiências da conscin caloura, ocorre o não-domínio
pessoal, absoluto, ainda, da vivência da extrapolação, ao modo de vislumbres ou visões transitórias.
Taxologia. No universo da Meritocracia, a conscin tenepessista, homem ou mulher, pode
vivenciar antecipadamente, por exemplo, de modo esporádico, até 6 categorias de extrapolacionismos evolutivos, aqui dispostos na ordem funcional, evolutiva:
1. Extrapolacionismo do ofiexista.
2. Extrapolacionismo do ser desperto.
3. Extrapolacionismo da semiconsciex.
4. Extrapolacionismo do teleguiado autocrítico.
5. Extrapolacionismo do evoluciólogo.
6. Extrapolacionismo do Serenão.
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 o extrapolacionismo, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
1. Abertismo consciencial: Evoluciologia.
2. Autevolução: Evoluciologia.
3. Autodesempenho proexológico: Proexologia.
4. Autopotencialização: Evoluciologia.
5. Autossuperação específica: Experimentologia.
6. Desafio da Conscienciologia: Autopesquisologia.
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7. Soltura mentalsomática: Experimentologia.

SOB A ÓTICA DA EVOLUCIOLOGIA, SÃO COMPONENTES
DO MÉRITO GERADOR DA EXTRAPOLAÇÃO EVOLUTIVA,
NO MÍNIMO: O AUTODISCERNIMENTO, A COSMOÉTICA
PESSOAL E A HETERASSISTENCIALIDADE TEÁTICA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivenciou alguma experiência extrapoladora
do nível intraconsciencial perante o próprio patamar evolutivo, atual, dentro da sequência da escala evolutiva? Quais foram as consequências da Previvenciologia?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Projeções da Consciência: Diário de Experiências Fora do Corpo Físico; 224 p.; glos. 25
termos; alf.; 21 x 14 cm; br.; 6a Ed. revisada; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de
Janeiro, RJ; 2002; páginas 201 a 208.
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EXTRAPOLACIONISMO DE TRAFORES
(AUTEVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O extrapolacionismo de trafores é a vivência temporária de sobrepujamento, intensificação, otimização, potencialização, aprimoramento, melhora ou destaque de traços-força ou talentos já estabelecidos, ainda incipientes ou ociosos, na qual a conscin, homem ou
mulher, antecipa os patamares evolutivos mais avançados se comparados ao próprio nível atual.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo extrapolação deriva do idioma Francês, extrapolation, adaptado
do idioma Alemão, extrapolation, “qualquer processo com que se infere o comportamento da função fora de 1 intervalo, mediante o seu comportamento dentro deste intervalo”, termo criado pelo
filósofo e químico alemão Wilhelm Ostwald (1853–1932) em contraposição a interpolação. Surgiu no Século XX. O sufixo ismo procede do idioma Grego, ismós, “doutrina, escola, teoria ou
princípio artístico, filosófico, político ou religioso”. O termo traço origina do idioma Latim, tractiare, e este de trahere, “tirar; puxar; arrastar; mover; rolar”. Apareceu no Século XVI. A palavra
força provém do mesmo idioma Latim, fortia, de fortis, “forte; robusto; vigoroso; corpulento;
grande; poderoso; ativo; corajoso; vituoso; formoso”. Surgiu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Extrapolacionismo dos traços positivos pessoais. 2. Extrapolacionismo das qualidades pessoais. 3. Antecipação temporária de trafores. 4. Intensificação temporária de trafores pessoais.
Neologia. As 3 expressões compostas extrapolacionismo de trafores, extrapolacionismo
de minitrafores e extrapolacionismo de megatrafores são neologismos técnicos da Autevoluciologia.
Antonimologia: 1. Agravamento das imaturidades pessoais. 2. Assunção de trafores.
3. Conquista de trafores. 4. Parêntese patológico.
Estrangeirismologia: o download experimental de neotrafores; o upgrade intraconsciencial de curto prazo; o trailer evolutivo quanto às qualidades conscienciais; a antessala do know-how evolutivo.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à autevolutividade.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autopercepção de trafores sobrepujados; o holopensene assistencial institucional; os pensenes traforistas; a melhoria da autopensenidade; a percepção do holopensene pessoal mais equilibrado; os ortopensenes; a ortopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os qualipensenes; a qualipensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os hedonopensenes; a hedonopensenidade; o holopensene dos evoluciólogos.
Fatologia: o extrapolacionismo de trafores; os extrapolacionismos constantes promovendo a aquisição de neotrafores; a vontade firme de a conscin extrapolar os próprios trafores;
a chance evolutiva ao visualizar os novos patamares traforísticos; o preenchimento de trafais;
o extrapolacionismo meritocrático; a vivência de trafores enquanto conduta-exceção; o resgate
temporário de cons; a visão panorâmica; a ampliação das redes neuronais e paraneuronais; a aplicação de trafor ocioso; a extrapolação de trafor podendo atuar como impactoterapia; o ato de não
ficar de braços cruzados; o propósito de não optar pelo mais fácil; a profilaxia da auto-hipnose;
a eliminação da fantasia de a evolução ocorrer sem esforço pessoal; a higidez consciencial não rotineira; a hiperlucidez quanto aos trafores pessoais; o despojamento para a autorrealidade consciencial; o ambiente intrafísico homeostático favorecendo a extrapolação de trafores; a biblioteca
conscienciológica; a imersão em campo mentalsomático; a prática da tenepes; as férias junto
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à Natureza; as evocações positivas na Atividade Pró-Conexão Interassistencial Multidimensional
(APROCIM) realizada na Associação Internacional de Pesquisas da Conscienciologia (ASSIPEC); a dinamização do ritmo evolutivo; a aceleração da História Pessoal.
Parafatologia: o extrapolacionismo parapsíquico; o extrapolacionismo evolutivo; o arco
voltaico craniochacral; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a interconfiança
amparador extrafísico–amparando; a conexão com as Centrais Extrafísicas; as dinâmicas parapsíquicas; o campo verbetográfico; o Curso Intermissivo (CI); a energosfera otimizada; os campos
energéticos; a identificação da sinalética energética e parapsíquica pessoal na otimização dos trafores; o estupro evolutivo promovido pelo extrapolacionismo por assediador extrafísico; a experiência mística alienante camuflando o extrapolacionismo de trafores; a primavera energética (primener); os banhos energéticos; a orientação da consciex amparadora à conscin no extrapolacionismo de trafores; a inspiração extrafísica otimizando os autesforços traforísticos; a qualificação
mentalsomática; a qualificação do psicossoma; o vislumbre da cosmoconsciência; a serenosfera.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autesforço-mérito; o sinergismo voliciolina-extrapolacionismo; o sinergismo recin-recéxis; o sinergismo da assunção dos trafores identificados contribuindo na construção de neotrafores.
Principiologia: o princípio do megafoco interassistencial; os princípios fundamentais
da Neociência Conscienciologia; o princípio da descrença (PD); o princípio da evolução permanente; o princípio da primazia da autorrealidade consciencial sobre qualquer autoilusão.
Codigologia: a expansão do código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da espiral evolutiva; a teoria e prática das reciclagens conscienciais.
Tecnologia: a técnica energética pararreurbanológica; a técnica dos balanços existenciais periódicos; a técnica da recin; as técnicas energéticas; as técnicas conscienciométricas;
a técnica da invéxis; a paratécnica aplicada pelo amparador de função; a técnica da tenepes;
a técnica da interassistencialidade diária; a técnica da desdramatização permitindo o acesso do
amparador.
Voluntariologia: a atuação no voluntariado conscienciológico propiciando extrapolacionismos traforistas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório
conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da Autossinaleticologia;
o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o exercício da cidadania multidimensional funcionando ao
modo de laboratório consciencial.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Paratecnologia.
Efeitologia: os efeitos esclarecedores sobre os desempenhos pessoais; os efeitos motivadores de novos investimentos em autaprimoramentos.
Neossinapsologia: as paraneossinapses geradas pelo extrapolacionismo de trafores.
Ciclologia: o ciclo trafal–extrapolacionismo de trafor–trafor estabelecido; o ciclo trafor
ocioso–extrapolacionismo do trafor–aplicação do trafor; o ciclo autesforço–expansão por merecimento–mais esforço.
Enumerologia: a alavancagem dos autotrafores; a alavancagem mentalsomática; a alavancagem paraperceptiva; a alavancagem da Inteligência Evolutiva (IE); a alavancagem interassistencial; a alavancagem da intencionalidade; a alavancagem da cosmoeticidade.
Binomiologia: o binômio extrapolacionismo-parextrapolacionismo; o binômio extrapolacionismo-apreensibilidade; o binômio autoinvestimento consciencial–extrapolacionismo de trafores.
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Interaciologia: a interação autoinvestimento em recins–coragem evolutiva; a interação
assistido automotivado–amplificação dos traços-força; a interação heterassistência-autassistência.
Crescendologia: o crescendo tacon-tares; o crescendo teoria-teática do autaprimoramento dos trafores; o crescendo da construção de neotrafores antevistos pela consciência.
Trinomiologia: o trinômio autodiscernimento–autocosmoética–interassistencialidade
teática.
Polinomiologia: o polinômio aferimétrico intensidade-frequência-duração-amplitude na
vivência de extrapolação dos traços-força.
Antagonismologia: o antagonismo extracons / adcons; o antagonismo conquista permanente de trafores / extrapolacionismo temporário de trafores.
Politicologia: a traforocracia; a meritocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; a lei de ação e reação.
Filiologia: a traforofilia; a amparofilia; a interassistenciofilia; a autopesquisofilia;
a conscienciofilia; a evoluciofilia; a neofilia; a recexofilia; a experimentofilia.
Fobiologia: a possibilidade de supressão da neofobia nos extrapolacionismos frequentes.
Sindromologia: a necessidade de evitação das síndromes do ansiosismo; a extinção da
síndrome do perfeccionismo; a profilaxia da síndrome da onipotência.
Maniologia: a profilaxia à mania de procrastinação.
Mitologia: a derrubada do mito do ser perfeito.
Holotecologia: a experimentoteca; a recexoteca; a conscienciometroteca; a evolucioteca; a assistencioteca; a qualitoteca; a parafenomenoteca.
Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Extrapolaciologia; a Conscienciometrologia;
a Proexologia; a Traforologia; a Autopesquisologia; a Interassistenciologia; a Recexologia; a Invexologia; a Holomaturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin traforista; a conscin extrapolacionista; a conscin vulgar; a conscin merecedora; a conscin precognitora; a isca humana lúcida; o ser desperto; a dupla consciex
amparadora–conscin assistida; o ser interassistencial; a conscin minipeça assistencial; a conscin
enciclopedista.
Masculinologia: o agente pararreurbanizador; o intermissivista; o cognopolita; o completista; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o autopesquisador; o voluntário; o evoluciólogo; o Serenão.
Femininologia: a agente pararreurbanizadora; a intermissivista; a cognopolita; a completista; a consciencióloga; a conscienciômetra; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a autopesquisadora; a voluntária; a evolucióloga; a Serenona.
Hominologia: o Homo sapiens traforisticus; o Homo sapiens extrapolacionista; o Homo
sapiens qualificator; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens paratechnologus; o Homo sapiens parapsychicus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: o extrapolacionismo de minitrafores = o relativo aos traços-força incipientes; extrapolacionismo de megatrafores = o relativo aos atributos conscienciais avançados da
conscin.
Culturologia: a cultura da Autevoluciologia; a cultura da Neologia; a cultura conscienciológica; a cultura proexológica; a cultura da Interassistenciologia; a cultura da catálise evolutiva.
Extrapolaciologia. Pela Perfilologia, eis, em ordem alfabética, 2 exemplos de consciências capazes de promover o extrapolacionismo de trafores:
1. Amparadores extrafísicos. Sempre objetivam a interassistencialidade.
2. Assediadores extrafísicos. Apresentam motivos espúrios e cobranças escusas.
Taxologia. Sob a ótica da Autevoluciologia, eis, por exemplo, 15 autoinvestimentos em
comportamentos da conscin, homem ou mulher, predisponentes ao extrapolacionismo de trafores,
descritos em ordem alfabética:
01. Autodomínio bioenergético.
02. Autopesquisa.
03. Autorganização.
04. Autossuperações.
05. Cosmoeticidade.
06. Docência conscienciológica.
07. Higidez pensênica.
08. Interassistencialidade.
09. Mentalsomaticidade.
10. Parapsiquismo lúcido.
11. Produtividade cosmoética.
12. Reconciliações.
13. Reeducação.
14. Tenepes.
15. Voluntariado.
Tipologia. Sob a ótica da Autopesquisologia, eis, por exemplo, 4 tipos de extrapolacionismo de trafores passíveis de ocorrer, em ordem funcional:
1. Somático: a força física; a analgesia; a prontidão de reflexos.
2. Energossomático: os EVs espontâneos; os banhos energéticos.
3. Psicossomático: o fraternismo; a empatia; a afetividade sadia; a gratidão; a acalmia;
as projeções lúcidas.
4. Mentalsomático: a compreensão; a autoconfiança; a assertividade; a coragem; a vontade; a lucidez; a clarividência; as iscagens lúcidas.
Consequência. O tempo de duração do extrapolacionismo de trafores pode ser fugaz ou
apresentar-se prolongado. Eis, por exemplo, 12 efeitos, descritos na ordem alfabética:
01. Autestima. Incremento da autestima pela visão do possível de ser conquistado.
02. Completude existencial (compléxis). Maiores chances de cumprir a programação
existencial.
03. Comunicabilidade. Necessidade de compartilhar conhecimentos com outras conscins favorecendo a interlocução hígida.
04. Convivialidade sadia. Autocompetência no convívio social mais harmônico decorrente da compreensão de o tempo evolutivo ser singular para cada pessoa.
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05. Cosmoética. Ampliação do código pessoal de Cosmoética ao se deparar com a possibilidade de comportamentos mais qualificados.
06. Gestações conscienciais (gescons). Interesse em compartilhar conhecimentos com
outras conscins pela escrita de verbetes, artigos, livros.
07. Inteligência evolutiva. Priorização da inteligência evolutiva aplicada à aceleração da
história pessoal.
08. Interassistencialidade. Qualificação da interassistencialidade pela busca do profissionalismo.
09. Otimismo. Vislumbre do sucesso pessoal pela percepção de estar inserido no fluxo
evolutivo.
10. Reciclagens. Motivação às renovações intraconscienciais.
11. Resiliência. Melhora da capacidade de lidar com os revezes diários.
12. Saldo. Investimento na expansão do saldo positivo da Ficha Evolutiva Pessoal
(FEP) pela aquisição dos trafores.
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 extrapolacionismo de trafores, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aporte de autoconfiança: Autopesquisologia; Homeostático.
02. Autopredisposição extraordinária: Autopensenologia; Homeostático.
03. Extrapolacionismo: Evoluciologia; Homeostático.
04. Extrapolacionismo pré-tenepessista: Amparologia; Homeostático.
05. Ganho evolutivo: Autevoluciologia; Homeostático.
06. Holopensene saturado: Holopensenologia; Neutro.
07. Know-how evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.
08. Maxiconquista atual: Autevoluciologia; Homeostático.
09. Parêntese patológico: Grafopensenologia; Nosográfico.
10. Parextrapolacionismo: Extrafisicologia; Neutro.
11. Teto da autocompetência: Autevoluciologia; Neutro.
12. Trafalismo: Evoluciologia; Homeostático.
13. Trafor instigado: Conviviologia; Homeostático.
14. Trafor ocioso: Traforologia; Neutro.
15. Viragem autevolutiva: Autevoluciologia; Homeostático.

O EXTRAPOLACIONISMO DE TRAFORES, SENDO APORTE
CONQUISTADO, TRAZ EUFORIN À CONSCIN EXPERIMENTADORA, PELO RECONHECIMENTO DOS AUTESFORÇOS,
CHAMANDO PARA SI A RESPONSABILIDADE EVOLUTIVA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivenciou o extrapolacionismo de trafores?
Em caso positivo, na escala simples de 1 a 5, qual o aproveitamento evolutivo desse fato ou parafato?
Bibliografia Específica:
1. Nonato, Alexandre; Extrapolacionismo Pré-Tenepessista; Artigo; IX Forum da Tenepes e VI Encontro
Internacional de Tenepessistas; Foz do Iguaçu, PR; 23-25.12.13; Conscientia; Revista; Trimestral; Ed. Especial; Vol. 17;
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N. 3; Seção: Artigo Original; 1 E-mail; 7 enus.; 1 microbiografia; 2 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos
Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Julho-Setembro, 2013; páginas 434 a 438.
2. Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites;
alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 64, 577, 674, 782, e 1.419.
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 lexicográfica; 19 websites; 28,5
x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 686 e 687.

M. C. M.
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EXTRAPOLACIONISMO PRÉ-TENEPESSISTA
(AMPAROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O extrapolacionismo pré-tenepessista é a condição de ampliação da autolucidez e do autodiscernimento da conscin tenepessável através do aumento das parapercepções, de
caráter momentâneo, atípico, espontâneo, promovido pelo rapport e acoplamento com amparadores extrafísicos, com finalidade interassistencial e visando auxiliar no posionamento para o início
da prática diária da tenepes.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo extrapolação deriva do idioma Francês extrapolation, adaptado
do idioma Alemão, extrapolation, “qualquer processo com que se infere o comportamento da função fora de 1 intervalo, mediante o seu comportamento dentro deste intervalo”, termo criado pelo
filósofo e químico alemão Wilhelm Ostwald (1853–1932) em contraposição à interpolação. Surgiu no Século XX. O sufixo ismo procede do idioma Grego, ismós, “doutrina, escola, teoria ou
princípio artístico, filosófico, político ou religioso”. O prefixo pré vem do idioma Latim, prae,
“anterioridade; antecipação; adiantamento; superioridade comparativa”. A palavra tarefa procede
do idioma Árabe, tarîha, “quantidade de trabalho que se impõe a alguém”, derivada de tarah,
“lançar; arrojar; impor a aquisição de alguma mercadoria a determinado preço”. Apareceu no
Século XVI. O vocábulo energético provém do idioma Grego, energêtikós, “ativo, eficaz”. Surgiu
no Século XX. O termo pessoal deriva do idioma Latim, personalis, “pessoal”. Apareceu no Século XIII. O sufixo ista vem do idioma Grego, istes, designando “adepto; aderente; seguidor; partidário”.
Sinonimologia: 1. Extrapolação parapsíquica do(a) candidato(a) à tenepes. 2. Extrapolacionismo da conscin tenepessável. 3. Antecipação parapsíquica pré-tenepes.
Neologia. As 3 expressões compostas extrapolacionismo pré-tenepessista, extrapolacionismo pré-tenepessista inicial e extrapolacionismo pré-tenepessista final são neologismos técnicos da Amparologia.
Antonimologia: 1. Regressismo antitenepessista. 2. Vivência da conscin despreparada
para a tenepes. 3. Extrapolacionismo tenepessista. 4. Semiparapercepção da conscin assediada
extrafisicamente.
Estrangeirismologia: o insight esclarecedor para o início da tenepes; o upgrade multidimensional do candidato à tenepes; o Tenepessarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à interassistencialidade parapsíquica.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da paraperceptibilidade; o holopensene pessoal da
pré-tenepes; o holopensene pessoal do pré-tenepessista; os ortopensenes; a ortopensenidade; os
autografopensenes; a autografopensenidade; os tenepessopensenes; a tenepessopensenidade; os
xenopensenes; a xenopensenidade; a modificação da autopensenidade resultante de influência extrafísica; a parapercepção das alterações holopensênicas promovidas pela consciex recém-chegada; a identificação do holopensene específico da consciex.
Fatologia: o prefácio da tenepes; as antecipações experimentais da tenepes; a degustação
da tenepes; o conteúdo da autexperiência pré-tenepessista; a antefruição do próximo patamar evolutivo; a singularidade experimentológica; o indício do futuro tenepessológico da consciência;
o perfil assistencial pessoal aplicado à tenepes; os autopotenciais evolutivos aplicados à tenepes;
a predisposição à melhoria da conscin tenepessável; a vivência do extrapolacionismo pré-tenepessista na fase preparatória da vida humana; a inspiração profilática do amparador extrafísico; as re-
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cins estimuladas no período de extrapolacionismo pré-tenepessista; a potencialização maior dos
autodesempenhos; a tenepes cognopolitana; o autesforço da conscin lúcida além das práticas da
tenepes; a gescon pessoal na condição de aceleradora do início da tenepes; a interferência positiva
das cognópolis na pré-tenepes; a importância da análise autocrítica a partir do Manual da Tenepes; o Fórum anual da Tenepes no Campus CEAEC; a tenepes contribuindo para qualificar
o completismo existencial.
Parafatologia: o extrapolacionismo pré-tenepessista; o autodomínio razoável do estado
vibracional (EV) profilático da conscin tenepessável; o EV espontâneo vivido no período pré-tenepessista; a identificação das sinaléticas parapsíquicas confirmadoras para iniciar a tenepes; as
impressões físicas derivadas dos paracontatos; a hiperativação de chacra específico nos momentos
de autorreflexões sobre o planejamento da tenepes; o acoplamento conscin tenepessável–amparador extrafísico; a inspiração de origem extrafísica; a iscagem lúcida realizada pelo pré-tenepessista; a precognição vivenciada pela conscin tenepessável; as vivências parapsíquicas incompreendidas pelo pré-tenepessista; a semiparapercepção da conscin ansiosa para iniciar a tenepes; a monitoria extrafísica para avaliar a conscin tenepessável; o amparo extrafísico de função pré-tenepes;
a assertividade do amparo extrafísico de função em relação à conscin tenepessável; a utilização
sadia do mentalsoma predispondo o início da tenepes; a intervenção extrafísica positiva para
o posicionamento quanto à tenepes; o pré-tenepessista na condição de minipeça autoconsciente do
maximecanismo multidimensional; a equipex paratécnica assessorando as reflexões do pré-tenepessista; a atração de sincronicidades do pré-tenepessista; a relação estudo invexológico e tenepes; a relação estudo biográfico e tenepes; a relação estudo seriexológico e tenepes; a relação estudo da personalidade consecutiva e tenepes; o parapsiquismo inspirador para a prática da tenepes; as transcendentalidades pessoais pré-tenepes; a interferência positiva da comunex Interlúdio
na pré-tenepes; a tenepes contribuindo para qualificar a próxima intermissão.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo pré-tenepessista–amparador extrafísico de função; o sinergismo cognopolitismo-tenepessismo; o sinergismo pré--tenepessista–Cognópolis–Interlúdio.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio da afinidade; o princípio do
exemplarismo pessoal (PEP).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado pelo pré-tenepessista.
Teoriologia: a teoria e prática da tenepes pessoal.
Tecnologia: a técnica da tenepes; a paratécnica da ofiex; as técnicas da Higiene Consciencial; a técnica da interassistencialidade diária; a técnica do autoparapsiquismo assistencial;
a técnica da ilha de ortopensenidade.
Voluntariologia: os voluntários tenepessistas das Instituições Conscienciocêntricas
(ICs); o voluntariado conscienciológico a partir da prática da tenepes.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Tenepes; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da sinalética energética e parapsíquica; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico radical da Heurística (Serenarium).
Colegiologia: o Colégio Invisível da Tenepessologia.
Efeitologia: o efeito da publicação do primeiro livro na pré-tenepes; o efeito da tenepes
no primeiro livro; o efeito da publicação do segundo livro na tenepes; o efeito da base física própria na tenepes; o efeito da base física cognopolitana na tenepes; o efeito da tenepes no epicentrismo consciencial; o efeito da megagescon na ofiex.
Neossinapsologia: as parassinapses, neossinapses e neoparassinapses geradas pelo extrapolacionismo pré-tenepes.
Binomiologia: o binômio tenepes-invéxis; o binômio tenepes-ofiex.
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Crescendologia: o crescendo evolutivo e parapsíquico da pré-tenepes; o crescendo recebimentos-retribuições; o crescendo da qualificação interassistencial.
Trinomiologia: o trinômio motivação-trabalho-lazer; o trinômio voluntariado-docência-tenepes; o trinômio preparo para a tenepes–tarefas da tenepes–tarefas da ofiex pessoal.
Antagonismologia: o antagonismo princípio da incerteza / extrapolacionismo parapsíquico; o antagonismo intenções interassistenciais / intenções egoicas.
Politicologia: a meritocracia; a democracia; a conscienciocracia; a lucidocracia; a parapsicocracia; a assistenciocracia; a proexocracia.
Legislogia: o conhecimento do pré-tenepessista sobre as leis da parapercepção; a lei do
maior esforço aplicada à tenepes; a lei da interassistencialidade bioenergética aplicada à tenepes.
Filiologia: a amparofilia; a interassistenciofilia; a autopesquisofilia; a conscienciofilia;
a conviviofilia; a evoluciofilia; a parapsicofilia; a tenepessofilia.
Mitologia: o mito do tenepessista megaparapsíquico.
Holotecologia: a interassistencioteca; a experimentoteca; a evolucioteca; a fenomenoteca; a energeticoteca; a conscienciometroteca; a parapsicoteca; a inventarioteca; a consciencioteca; a pesquisoteca.
Interdisciplinologia: a Amparologia; a Tenepessologia; a Interdimensiologia; a Interassistenciologia; a Ofiexologia; a Energossomatologia; a Autoparapercepciologia; a Conscienciometrologia; a Discernimentologia; a Proexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin tenepessável; o grupo de praticantes da tenepes; a conscin lúcida;
a isca humana lúcida; o ser interassistencial; as conscins assistíveis; as consciexes assistíveis.
Masculinologia: o pré-tenepessista; o pré-serenão vulgar; o autodecisor; o inversor existencial; o reciclante existencial; o acoplamentista; o intermissivista; o proexólogo; o projetor
consciente; o calouro parapsíquico; o cognopolita; o pesquisador; o conscienciômetra; o conscienciólogo; o agente retrocognitor; o professor; o escritor; o compassageiro evolutivo; o tertuliano;
o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; a homem de ação; o amparador extrafísico de
função; o ofiexista; o ofiexólogo; o evoluciólogo.
Femininologia: a pré-tenepessista; a pré-serenona vulgar; a autodecisora; a inversora
existencial; a reciclante existencial; a acoplamentista; a intermissivista; a proexóloga; a projetora
consciente; a caloura parapsíquica; a cognopolita; a pesquisadora; a conscienciômetra; a consciencióloga; a agente retrocognitora; a professora; a escritora; a compassageira evolutiva; a tertuliana; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a amparadora extrafísica de
função; a ofiexista; a ofiexóloga; a evolucióloga.
Hominologia: o Homo sapiens tenepessabilis; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens energovibratilis; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo
sapiens offiexologus; o Homo sapiens sensitivus; o Homo sapiens parapsychicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: extrapolacionismo pré-tenepessista inicial = as primeiras parapercepções
relacionadas ao amparador extrafísico, inspirando ideias sobre o planejamento do início da tenepes; extrapolacionismo pré-tenepessista final = as parapercepções relacionadas ao amparador extrafísico, na semana planejada para o início da tenepes, ratificando a decisão.
Culturologia: a cultura da tarefa energética pessoal; a cultura da Interassistenciologia
Multidimensional.

Enciclopédia da Conscienciologia

10751

Taxologia. No contexto da Parapercepciologia, eis 7 exemplos de fenômenos relacionados, em situações específicas, ao extrapolacionismo parapsíquico pré-tenepessista, listados em
ordem alfabética:
1. Acoplamento: a percepção de acoplamento energético com amparador extrafísico,
predispondo ao raciocínio hígido, aos insights e às resoluções lúcidas sobre o início da tenepes.
2. Banho energético: a ocorrência do banho energético espontâneo, favorecendo maior
soltura do energossoma e conexão com amparador extrafísico pró-tenepes.
3. Clarividência: a facilitação da paravisualização da dimener e da psicosfera das pessoas durante a vigília física melhorando o parapsiquismo para a tenepes.
4. Descoincidência vígil: a sensação de descoincidência vígil ao longo de vários dias,
intensificada nos momentos de autorreflexão sobre o início da tenepes.
5. Parapercepção impressiva: a identificação objetiva da presença de consciex amparadora, captando pensenes para expansão do autodiscernimento e da interassistencialidade pró-tenepes.
6. Projeção lúcida: a experiência fora do corpo elucidativa quanto ao início da prática
da tenepes.
7. Sincronicidades: a ocorrência de acontecimentos convergentes com as autorreflexões
sobre o posicionamento para o início da tenepes.
Impulsividade. A conscin ansiosa, afoita, açodada ou precipitada pode interpretar qualquer parapercepção enquanto confirmadora ou sinal verde dos amparadores extrafísicos para iniciar a tenepes. Urge considerar a lógica dos fatos, a racionalidade da mensagem parapsíquica e os
efeitos do posicionamento pessoal. Impulsos custam caro.
Autocorrupção. Se a conscin tenepessável não mantiver o foco no prioritário relativo
à tenepes, gradativamente vai se afastando da equipex responsável pelo extrapolacionismo. Tal
condição demonstra autocorrupção ao tirar o corpo fora perante a responsabilidade interassistencial.
Efeito. Fator ratificador do extrapolacionismo pré-tenepessista é o efeito do posicionamento pessoal e do primeiro ano da prática da técnica. O tenepessista deve avaliar o impacto dessa prática diária na vida pessoal e na proéxis.
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 extrapolacionismo pré-tenepessista, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Amparador extrafísico: Interassistenciologia; Homeostático.
02. Amparo extrafísico: Assistenciologia; Homeostático.
03. Autopredisposição extraordinária: Autopensenologia; Homeostático.
04. Base intrafísica: Projeciologia; Neutro.
05. Condomínio cognopolitano: Intrafisicologia; Homeostático.
06. Conscin tenepessável: Interassistenciologia; Homeostático.
07. Extrapolacionismo: Evoluciologia; Homeostático.
08. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
09. Parapercepção impressiva: Autoparapercepciologia; Neutro.
10. Paraperceptometria: Parapercepciologia; Neutro.
11. Parapsiquismo: Parapercepciologia; Homeostático.
12. Semiparapercepção: Parapercepciologia; Nosográfico.
13. Sinalética parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.
14. Tenepes cognopolitana: Geopoliticologia; Homeostático.
15. Tenepes inspiradora: Tenepessologia; Homeostático.
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A CONSCIN EXPERIMENTADORA DO EXTRAPOLACIONISMO PRÉ-TENEPESSISTA DEVE EVITAR QUAISQUER COMOCIONALISMOS A FIM DE COMPREENDER E ANALISAR
AUTOCRITICAMENTE OS FENÔMENOS VIVENCIADOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, vivenciou algum tipo de extrapolação parapsíquica pré-tenepessista ou já na condição de tenepessista? Quais os resultados evolutivos de tais
vivências?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; revisor Alexander
Steiner; 344 p.; 150 abrevs.; 106 assuntos das folhas de avaliação; 3 E-mails; 11 enus.; 100 folhas de avaliação; 1 foto;
1 microbiografia; 100 qualidades da consciência; 2.000 questionamentos; 100 títulos das folhas de avaliação; 1 website;
glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas
8 a 42.
2. Idem; Manual da Tenepes: Tarefa Energética Pessoal; revisores Erotides Louly; Helena Araújo; & Julieta
Mendonça; 154 p.; 34 caps.; 147 abrevs.; 18 E-mails; 52 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 tab.; 1 teste; 19 websites; glos.
282 termos; 5 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3ª Ed.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011; página 15.

A. N.
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EXTRAPROÉXIS
(AUTOPROEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A extraproéxis é a condição, tarefa superveniente ou fator extraordinário
inserido no desenvolvimento da consecução – em geral avançada –, da programação existencial
da conscin lúcida, obviamente além da estrutura básica do contexto da própria proéxis, ao modo
de complemento, acréscimo ou trabalho adventício, suplementar, construtivo, dentro do universo
da interassistencialidade autoconsciente.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo extra vem do idioma Latim, extra, “na parte de fora; além de”.
O termo programação procede também do idioma Latim, programma, “publicado por escrito;
edital; cartaz”, e este deriva do idioma Grego, prógramma, “ordem do dia; inscrição”. Apareceu
no Século XX. A palavra existencial provém do idioma Latim, existentialis, “existencial”. Surgiu
em 1898.
Sinonimologia: 01. Adendo à proéxis; adição à proéxis. 02. Complemento à proéxis.
03. Plano B da autoproéxis. 04. Suplemento proexológico. 05. Trabalho acessório. 06. Programação extra. 07. Tarefa adicional. 08. Assistência superveniente. 09. Estágio pós-proéxis. 10.
Moréxis a maior.
Neologia. O vocábulo extraproéxis e as duas expressões compostas extraproéxis direta
e extraproéxis indireta são neologismos técnicos da Autoproexologia.
Antonimologia: 1. Proéxis comum. 2. Miniproéxis. 3. Moréxis a menor. 4. Incompléxis.
Estrangeirismologia: o upgrade proexológico; o plus proexológico; o gentleman’s
agreement proexológico; o Proexarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à inteligência evolutiva (IE).
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Extrafisicalidade: equidistância contígua.
Citaciologia: – Labor omnia vincit improbus; Vincit omnia veritas.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da proexidade; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: o compléxis pessoal; a extrapauta; o algo mais proexológico; o plano B da
autoproéxis; a oportunidade evolutiva extraordinária; a ocorrência extra não imposta; os fatos
intercorrentes além da capacidade decisória da conscin; o incremento da interassistencialidade;
a minipeça consciencial dentro do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; a assistência adicional sem relação com a diretriz da proéxis; o acréscimo evolutivo; o adicional proexológico; o pós-compléxis; a irresistibilidade da lógica maior do nível evolutivo da consciência mais
evoluída; o papel das transverpons na extraproéxis.
Parafatologia: a extraproéxis; a maximoréxis; o extrapolacionismo parapsíquico; o entendimento conscin lúcida–evoluciólogo extrafísico; o papel dos trabalhos da ofiex pessoal.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da abnegação cosmoética.
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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.
Ciclologia: o nível do critério da atividade do ciclo multiexistencial pessoal.
Enumerologia: a antiproéxis; a proéxis; a autoproéxis; a miniproéxis; a maxiproéxis;
a neoproéxis; a reproéxis.
Binomiologia: o binômio extraproéxis-reurbex.
Trinomiologia: o trinômio compléxis–pós-compléxis–extraproéxis.
Antagonismologia: o antagonismo compléxis / incompléxis; o antagonismo antiproéxis
/ extraproéxis.
Politicologia: a conscienciocracia; a parapsiquicocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço.
Filiologia: a neofilia; a xenofilia; a evoluciofilia.
Holotecologia: a proexoteca; a evolucioteca; a parapsicoteca; a traforoteca; a experimentoteca; a epicentroteca; a interassistencioteca.
Interdisciplinologia: a Autoproexologia; a Interassistenciologia; a Cosmoeticologia; a Ortopensenologia; a Cosmovisiologia; a Grupocarmologia; a Parassociologia; a Parafenomenologia;
a Evoluciologia; 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 exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário;
o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária;
a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens extraproexologus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens completista; o Homo sapiens teleguiatus.
V. Argumentologia
Exemplologia: extraproéxis indireta = a convivialidade fraterna com a personalidade
consecutiva; extraproéxis direta = a autovivência prolongada na condição da Pré-Mãe (Pré-Maternologia).
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Taxologia. Sob a ótica da Autoproexologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
5 tarefas, condições ou fatores existenciais capazes de caracterizar claramente a extraproéxis:
1. Maternidade não-programada.
2. Paternidade não-programada.
3. Personalidade consecutiva.
4. Pré-Mãe.
5. Sementeira intrafísica extra.
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 extraproéxis, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acabativa interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
02. Alavancagem da proéxis: Proexologia; Homeostático.
03. Autabnegação cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
04. Autodesempenho proexológico: Proexologia; Homeostático.
05. Ciclo multiexistencial pessoal: Seriexologia; Neutro.
06. Desafio da proéxis: Proexologia; Homeostático.
07. Interassistenciologia: Conviviologia; Homeostático.
08. Lei do maior esforço: Holomaturologia; Homeostático.
09. Pós-Compléxis: Autoproexologia; Homeostático.
10. Pré-Mãe: Interassistenciologia; Homeostático.
11. Ranque assistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
12. Sementeira intrafísica: Autoproexologia; Homeostático.

A CONDIÇÃO DA EXTRAPROÉXIS É CLASSIFICÁVEL,
RACIONALMENTE, ENTRE AS OCORRÊNCIAS TRANSCENDENTES MAIS EVOLUÍDAS NO QUADRO DAS PROGRAMAÇÕES EXISTENCIAIS NA TERRA, NO TERCEIRO MILÊNIO.
Questionologia. Como encara você, leitor ou leitora, o tema avançado da extraproéxis,
mesmo na condição de hipótese dentro do universo da reurbex? Faz algum sentido para você?
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EXTRATERRESTRIOFOBIA
(EXTRATERRESTRIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A extraterrestriofobia é a condição de medo, temor ou aversão perante
consciências, coisas, ambientes e situações advindas, originárias ou existentes fora da atmosfera
terrestre.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O primeiro elemento de composição extra vem do Latim, extra, “na parte de
fora, além de”. O segundo elemento de composição terrestre procede também do idioma Latim,
terrestre, “relativo à ou próprio da Terra”. O terceiro elemento de composição fobia deriva do idioma Grego, phóbos, “ação de horrorizar; amedrontar; dar medo”, através do idioma Francês,
phobie.
Sinonimologia: 1. Aversão extraterrestrial. 2. Fobia extraterrestrial. 3. Xenofobia extraterrestre. 4. Cosmofobia. 5. Neofobismo extraterrestre.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 9 cognatos derivados do vocábulo extraterrestre: extraterrena; extraterreno; extraterrestrial; extraterrestrialidade; extraterrestriofilia; extraterrestriofobia; Extraterrestriologia; extraterrestróloga; extraterrestrólogo.
Neologia. O vocábulo extraterrestriofobia e as duas expressões compostas extraterrestriofobia seletiva e extraterrestriofobia generalizada são neologismos técnicos da Extraterrestriologia.
Antonimologia: 1. Desconstrucionismo extraterrestrial. 2. Fanatismo com a extraterrestrialidade. 3. Neofilia extraterrestre. 4. Xenofilia extraterrestre. 5. Desassombro extraterrestrial. 6. Destemor extraterrestre. 7. Afinidade extraterrestrial.
Estrangeirismologia: o Cosmocognitarium; o rapport conscin terrestre–consciex extraterrestre; a search for extraterrestrial intelligence (SETI).
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às realidades cósmicas.
Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Cosmifiquemos nossos pensenes. Somos extraterrestres transplantados. Extraterrestriofilia: maxifraternidade cósmica. Somos intraterrestres temporários.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal fóbico; os fobopensenes; a fobopensenidade; os
patopensenes; a patopensenidade; os autopensenes com predominância no sen; a autopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os rastropensenes; a rastropensenidade; os ictopensenes;
a ictopensenidade; os embriopensenes; a embriopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade;
a pensenidade contaminada causando aversão ao Cosmos; os cosmopensenes; a cosmopensenidade.
Fatologia: o impacto quanto à admissão da origem, existência e ocorrências de atividades fora do planeta Terra; a preocupação exagerada com a entrada de asteroides na atmosfera terrestre; o medo das megacatástrofes causadas pela colisão de asteroides; o medo irracional do fim
do mundo; o pavor em ver alienígenas; a aversão quanto à formação das colônias extraterrestres;
o desconforto de imaginar-se sendo observado por extraterrestres; a inculcação quanto à possibilidade de implantes alienígenas; a negação ferrenha da vida extraterrestre; a precaução de os cientistas enviarem informações ao Cosmos sobre a existência humana; a perturbação das conscins religiosas quanto à possibilidade da existência de extraterrestres; a lavagem cerebral de seitas ufológicas desencadeando dessomas; a terminologia utilizada pela mídia como processo de indução ao
medo da extraterrestrialidade; o fanatismo sobre os processos extraterrestres; a ampliação da au-
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toconsciencialidade gerando a holomaturidade quanto ao tema; a filmografia enquanto elemento
instigador da extraterrestriofobia; a educação escolar infantil sobre a temática extraterrestriológica
através do lúdico evitando o processo fóbico; a identificação e reciclagem da postura extraterrestriofóbica; a autossuperação proporcionando o descarte da extraterrestriofobia; os voluntários da
instituição Extraterrestriologia.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a exoprojeção;
a abdução projetiva; o vácuo do Universo na exoprojeção podendo gerar extraterrestriofobia;
o impacto causado pelo conceito da transmigração interplanetária; o assédio sustentando as fobias; a transfiguração da consciex em extraterrestre causando aversão projetiva; os relatos de conversação com consciexes extraterrestres; a Visitologia Extrafísica Extraterrestre; a negação da paraorigem extraterrestre; a ausência de maturidade parapsíquica e percepciológica; a transfiguração
da consciex extraterrestre amparadora evitando o estupro evolutivo; a cosmovisão quanto
à vida intrafísica das equipexes extraterrestres; a lembrança da autovivência de parexcursão interplanetária no Curso Intermissivo (CI) causando incompreensão e perplexidade.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo consciencioterapeuta-evoluciente; o sinergismo Zeitgeist
cosmológico–mídia patológica contribuindo para gerar a extraterrestriofobia.
Principiologia: o princípio da autevolução reduzindo as limitações cognitivas quanto ao
Cosmos; o princípio da diversidade das formas de vida; o princípio evolutivo de identificar o medo e enfrentá-lo com destemor.
Codigologia: o código binário; os códigos da placa Pionner.
Teoriologia: as teorias psicológicas sobre a origem das fobias; as teorias da transmigração extrafísica; a teoria dos mundos habitados; a teoria de invasão planetária; as teorias da
conspiração; as teorias do fim do mundo.
Tecnologia: a técnica da autexposição gradual programada; as abordagens técnicas da
Consciencioterapia.
Voluntariologia: o voluntário consciencioterapeuta; o voluntariado teático; o voluntariado tarístico e profissional; o voluntário professor de Conscienciologia nas diferentes Instituições Conscienciocêntricas (ICs).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório
conscienciológico da Autoprojeciologia; o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia.
Efeitologia: o efeito impactante da exoprojeção lúcida; a cosmovisão proporcionando
efeito tranquilizador; o efeito pacificador das verdades relativas de ponta da Extraterrestriologia; o efeito impactante da apreensão da amplitude do Cosmos e da diversidade de manifestações conscienciais possíveis; o efeito de sentir-se pequeno perante a imensidão do Cosmos.
Neossinapsologia: o desenvolvimento de neossinapses procedente da experiência extraterrestre; as neossinapses necessárias à compreensão da dinâmica física e extrafísica do Cosmos.
Ciclologia: o ciclo exoprojetivo; os ciclos do Universo; o ciclo reconhecer-reciclar-recomeçar evidenciando a importância da identificação da patologia para superá-la; o ciclo autexposição–reeducação pensênica necessárias para superar a fobia.
Binomiologia: o binômio reciclagem intraconsciencial–neomundividência; o binômio
autopesquisa-autodesassédio; o binômio repetição-progressão; o binômio patologia-parapatologia; o binômio desestruturação-reestruturação; o binômio Mega Hospital Terrestre–Megaescola
Terrestre; o binômio autocentramento consciencial–reestruturação pensênica.
Interaciologia: a interação microminoria lúcida–macromaioria patológica; a interação
microcosmo-macrocosmo; a interação dessoma intraterrestre (Intrafisicologia)–transmigração
extraterrestre (Extrafisicologia)–ressoma extraterrestre.
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Crescendologia: o crescendo infinito de autocognições quanto ao Cosmos; o crescendo
EV–domínio energético auxiliando na reestruturação holossomática; o crescendo especulação-hipótese-teoria.
Trinomiologia: o trinômio interassistencial acolhimento-esclarecimento-encaminhamento; o trinômio medo-ansiedade-surto; o trinômio medo-autenfrentamento-autossuperação;
a superação do trinômio mundinho-interiorose-apriorismose; o trinômio autorreeducação emocional–autorreeducação pensênica–autorreeducação energética evidenciando a importância da reciclagem holossomática.
Polinomiologia: o polinômio raciocinar-questionar-refletir-compreender essencial para
a compreensão do Cosmos; o polinômio olhar-interpretar-conjecturar-fundamentar-explicitar.
Antagonismologia: o antagonismo cosmofilia / extraterrestriofobia; o antagonismo
consciência terrestre / consciência extraterrestre; o antagonismo mundinho pessoal / neomundividência; o antagonismo projeção / exoprojeção; o antagonismo meteoro / meteorito; o antagonismo mundinho umbilicocêntrico / Cosmos; o antagonismo Astrologia / Astronomia; o antagonismo base física / estação espacial; o antagonismo terra / espaço sideral; o antagonismo saúde
/ doença.
Paradoxologia: o paradoxo de a conscin terrestre de paraprocedência extraterrestre
ser extraterrestriofóbica; o paradoxo de o Universo ser formado predominantemente de espaços
vazios; o paradoxo de as fobias poderem ser vencidas pela exposição ao próprio medo.
Politicologia: o futuro governo planetário do Estado Mundial.
Legislogia: as adequações e a construção de legislação para a utilização do espaço sideral; as paraleis cósmicas; as leis regentes da transmigração interplanetária.
Filiologia: a cosmofilia; a biofilia; a extraterrestriofilia.
Fobiologia: a Extraterrestriofobia; o medo do vácuo do Universo; o medo da forma física (aspecto somático) do extraterrestre; o medo da projeção com equipex extraterrestre; o medo
da conscin extraterrestre; o medo das hipóteses inovadoras quanto ao Cosmos; o medo de ser abduzido; a escopofobia; a cosmicofobia; a astrofobia; a selenofobia; a uranofobia; a espaciofobia;
a heliofobia; a cometofobia.
Sindromologia: a síndrome do medo; a síndrome de pânico.
Mitologia: o mito do mundo sem perigos; o mito de o fim do mundo estar próximo;
o mito das bases subterrâneas extraterrestres; os mitos em torno do eclipse solar; o mito do cinturão de fótons; o mito de o sol explodir; o mito da estrela cadente; o mito anticientífico do ―Planeta Chupão‖ (Planeta X); o mito do alinhamento galáctico; o mito do alinhamento intergaláctico; o mito das tempestades solares; o mito dos continentes em ruptura; o mito sobre o calendário
Maia.
Holotecologia: a psicopatoteca; a fobioteca; a ufoteca; a cosmogramoteca; a astronomoteca; a astrobioteca; a projecioteca.
Interdisciplinologia: a Extraterrestriologia; a Cosmologia; a Astronomia; a Cosmocogniciologia; a Cosmovisiologia; a Exobiologia; a Ufologia; a Experimentologia; a Extrafisicologia;
a Parapercepciologia; a Holomaturologia; a Argumentologia; a Experimentologia; a Autodiscernimentologia; a Consciencioterapia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin fóbica; a conscin medrosa; a consciência extraterrestre; a consciex; a conscin exoprojetada; a conscin assistida pelas práticas da tenepes; a consciência interplanetária.
Masculinologia: o amparador extraterrestre; o assediador extraterrestre; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o autodecisor; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o reeducador; o evoluciente; o exemplarista; o tenepessista;
o pesquisador; o reciclante existencial; o parapercepciologista; o projetor consciente; o reurbanista extrafísico; o ex-excursionista interplanetário; o intermissivista; o voluntário; o astrônomo itali-
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ano Galileu Galilei (1564–1642); o astrônomo e astrofísico estadunidense Carl Sagan (1934–
–1996).
Femininologia: a amparadora extraterrestre; a assediadora extraterrestre; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a autodecisora; a consciencióloga; a conscienciômetra;
a consciencioterapeuta; a convivióloga; a reeducadora; a evoluciente; a exemplarista; a tenepessista; a pesquisadora; a reciclante existencial; a parapercepciologista; a projetora consciente; a reurbanista extrafísica; a ex-excursionista interplanetária; a intermissivista; a voluntária; o grupo de
mulheres “Harém de Pickering” 1877–1919), da equipe do astrônomo estadunidense Edward
Charles Pickering (1846–1919).
Hominologia: o Homo sapiens phobicus; o Homo sapiens desaequilibratus; o Homo sapiens pathologicus; o Homo sapiens insensatus; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens cosmicus; o Homo sapiens planetarius; o Homo sapiens evolutivus; o Homo sapiens intermissivus; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens paraperceptivus; o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens universalis.
V. Argumentologia
Exemplologia: extraterrestriofobia seletiva = o medo persistente irracional e desproporcional a único aspecto relativo a fenômeno extraterrestrial; extraterrestriofobia generalizada
= o medo persistente, irracional e desproporcional a qualquer assunto ou fato relativo à extraterrestrialidade.
Culturologia: a cultura do medo; os idiotismos culturais; a cultura da ficção extraterrestre; a cultura patológica da irrefutabilidade; a cultura da irreflexão; a cultura da Reeducaciologia; a cultura conscienciológica firmando-se intrafisicamente enquanto abordagem relevante às
realidades do Cosmos; a cultura da exploração espacial; a cultura das viagens interplanetárias;
a cultura ufológica; a cultura literária dos livros de ficção científica do gênero space opera ou
romances planetários.
Extraterrestres. Segundo a Experimentologia, eis na ordem alfabética, para análise,
5 evidências de realidades ou atividades extrafísicas de extraterrestres na Terra:
1. Condição parassistencial da pré-mãe.
2. Equipexes (atuantes nos laboratórios conscienciológicos e dinâmicas parapsíquicas).
3. Parexcursões interplanetárias.
4. Origem extraterrestre da Humanidade.
5. Transmigrações interplanetárias.
Curiosologia. Eis 3 curiosidades relacionadas à extraterrestriofobia, dispostas a seguir
em ordem crescente de catastrofismo:
1. Raridade. É considerado raro algum meteorito cair em área habitada.
2. Bombardeio. A Terra é bombardeada por material cósmico com frequência, entretanto muitos não resistem à entrada atmosférica e se desintegram, com grande parte desse material
caindo no mar, em florestas ou em desertos.
3. Colisão. Estima-se haver asteroides: de 10 quilômetros de diâmetro, os quais devem
colidir com a Terra a cada 100 milhões de anos; de 100 metros, a cada 10 mil anos; de 1 metro,
vários ao ano; de 1 milímetro, a cada segundo.
Irracionalidades. No contexto da Dessomatologia, eis na ordem cronológica, 3 exemplos de ações suicidas em consequência do medo de cataclismos prenunciando o “final do mundo”, relacionado aos astros e respectivos ciclos, conforme constatado através das fatuísticas relatadas pela mídia:
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1. Cometas. Em 1910, a passagem do cometa Halley provocou pânico e alguns suicídios. Em 1997, passagem do cometa HaleBopp, provocou a dessoma de 39 membros da seita
Heaven’s Gate.
2. Astros. Em 1994, 53 membros da seita “Ordem do Templo Solar” dessomaram
acreditando serem transportados para o planeta Sirius.
3. Fim do mundo. Em 2000, em Uganda, na África, ocorre a dessoma de aproximadamente 1000 membros da seita Restauração dos Dez Mandamentos, a qual dentre as doutrinas pregava o fim do mundo, anunciado para 31 de dezembro de 1999.
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 extraterrestriofobia, 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. Cosmovisiólogo: Cosmovisiologia; Homeostático.
06. Desequilíbrio mental: Parapatologia; Nosográfico.
07. Estratégia de enfrentamento: Etologia; Neutro.
08. Gravitação universal: Cosmologia; Neutro.
09. Medida interplanetária: Paracosmovisiologia; Homeostático.
10. Medo: Subcerebrologia; Nosográfico.
11. Neofobia: Parapatologia; Nosográfico.
12. Neomundividência: Cosmocogniciologia; Homeostático.
13. Parexcursão interplanetária: Intermissiologia; Homeostático.
14. Pré-mãe: Interassistenciologia; Homeostático.
15. Xenofobia: Parapatologia; Nosográfico.

TANTO A FOBIA QUANTO O FANATISMO SÃO POSTURAS
INCOMPATÍVEIS COM A MATURIDADE CONSCIENCIAL.
O IDEAL É BUSCAR SUPERAR A EXTRATERRESTRIOFOBIA EM PROL DA HOMEOSTASIA E DO UNIVERSALISMO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, identifica em si algum aspecto extraterrestriofóbico? Como avalia a própria maturidade consciencial?
Bibliografia Específica:
1. Ross, Jerilyn; Vencendo o Medo: Um Livro para Pessoas com Distúrbios de Ansiedade, Pânico e Fobias
(Triumph over Fear: A Book of Helpand Hope for People Withanxiety, Panic Attacks and Phobias); trad. Pedro Maia Soares; 248 p; 3 partes; 23 caps; 3a Ed; Editora Ágora; São Paulo, SP; 1994; páginas 19 a 223.
2. Russell, Peter; O Buraco Branco no Tempo - Nossa Evolução Futura e Significado do Agora. (The White
Hole in Time. Our Future Evolution and Meaning of Now); trad. Merle Scoss; 300 p; 4 partes; 39 caps; Editora Aquariana; São Paulo, SP; 1992; páginas 95 a 110.
3. Swoboda, Helmut; Profetas e Prognósticos:Visionários Otimistas e Pessimistas de Delfos até o Clube de
Roma. (Propheten und Prognosen); trad. Trude von Laschan Solstein Arneintz; 228 p; 7 caps; 1 a Ed; Editora Melhoramentos; São Paulo, SP; 1980; páginas 69 a 110.
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; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3 a Ed. Gratuita;

Enciclopédia da Conscienciologia

10761

Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguacu, PR; 2004; páginas
471 a 498.
5. Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes
Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.;
1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; glos. 12.576 megapensenes
trivocabulares; 29 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Cognópolis; Foz do Iguacu, PR;
2009; páginas 187, 223 e 275.
6. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525
caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 5 a
Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; página 368.

C. R. B.
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EXUBERÂNCIA NA TERCEIRA IDADE
(TEMPERAMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A exuberância na terceira idade é a condição de vivacidade, bom humor,
vitalidade, resiliência, força presencial, capacidade intelectiva e mnemônica marcantes da conscin, homem ou mulher, após atingir 65 anos de idade física, com aproveitamento prolífico da
vida.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra exuberância deriva do idioma Latim, exuberantia, de exuberans,
e esta particípio presente de exuberare, “extravasar; transbordar”. Apareceu no Século XVIII.
O termo terceiro procede do mesmo idioma Latim, tertiarius, “terceiro”. Surgiu no Século XIII.
O vocábulo idade é de origem controversa. Apareceu no mesmo Século XIII.
Sinonimologia: 1. Força presencial na terceira idade. 2. Plenitude existencial na terceira idade. 3. Prodigalidade na terceira idade. 4. Vitalidade na terceira idade.
Neologia. As 3 expressões compostas exuberância na terceira idade, exuberância mínima na terceira idade e exuberância máxima na terceira idade são neologismos técnicos da Temperamentologia.
Antonimologia: 1. Prostração na terceira idade. 2. Extenuação na terceira idade. 3. Debilidade na terceira idade. 4. Privação na terceira idade. 5. Restrição na terceira idade.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade cosmoética na condução da proéxis.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da maturidade consciencial; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; o holopensene da manutenção da produtividade contínua.
Fatologia: a exuberância na terceira idade; a aceitação das limitações físicas com bom
humor; a anticonflituosidade; o discernimento do idoso nos cuidados com o envelhecimento mental natural; os cuidados com a saúde pessoal; a vivência da terceira idade sem incapacidades físicas e psíquicas; a consciência da transitoriedade da vida; a maturidade para superar separações interconscienciais; o desenvolvimento contínuo de atributos conscienciais; o senso de estabelecer
relações fluentes e espontâneas; a reciclagem existencial contínua; a proéxis desenvolvida com
otimismo; a autodisposição do idoso na realização de reciclagens; a mudança de valores pessoais
ocasionada pela reciclagem existencial (recéxis) redirecionando a vida do idoso; o exemplarismo
pessoal na maturidade biológica; a inflexibilidade do idoso ranzinza, depressivo e rabujento, contrapondo-se ao exemplarismo da maturidade exuberante; o idoso construtivo e empreendedor;
a exuberância na idade avançada indicando mais predisposição à mudança se comparada à condição do idoso convencional; os contatos conscienciais empáticos; a autodisposição para assistir;
a potência da força presencial; o autodomínio dos talentos pessoais; o temperamento amistoso;
o nível de autoconsciencialidade desenvolvido na maturidade através da autopesquisa; o esforço
maior empregado na maturidade para manter o cérebro ativo com relevante produção intelectual;
a seriedade na condução da proéxis pessoal.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o parapsiquismo
desde a infância; a sustentabilidade energética; a sinalética energética e parapsíquica pessoal;
a produtividade pessoal com base na autossustentação energética; a maior probabilidade de possuir duas décadas de tenepes, a caminho da ofiex.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo exuberância holossomática–vigor energético; o sinergismo vontade inquebrantável–autodeterminação cosmoética; o sinergismo maturidade-discernimento-determinação.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal favorecendo a recin; o princípio
de o conhecimento gerar responsabilidade; o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio assistencial do menos doente ajudar o mais doente; o princípio cosmoético de não pensar
mal de ninguém; a vivência do princípio da descrença (PD); o princípio da autorresponsabilidade evolutiva.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) norteando a maturidade na terceira
idade.
Teoriologia: a teoria das múltiplas inteligências; a teoria das vidas sucessivas.
Tecnologia: a técnica da reciclagem existencial; a técnica da imobildade física vígil
(IFV) para superação da ansiedade.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico voltado à autopesquisa.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório
conscienciológico da projeção lúcida; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia.
Efeitologia: o efeito profilático do equilíbrio mental; o efeito interassistencial da convivência sadia; o efeito benéfico da exuberância na aceleração da autevolução do idoso; o efeito
profilático do bom humor na exuberância do idoso; o efeito acolhedor da boa educação na terceira idade; o efeito do parapsiquismo na ampliação da consciencialidade do idoso; o efeito assistencial da reciclagem pessoal do idoso repercutindo no grupocarma; o efeito da autodeterminação no cumprimento da proéxis.
Ciclologia: o ciclo da formação educacional básica; o ciclo biológico infância–juventude–maturidade–terceira idade; o ciclo existencial com base na vitalidade humana.
Binomiologia: o binômio lucidez evolutiva–agilidade mental na terceira idade; o binômio vontade inquebrantável–autodiscernimento; o binômio entusiasmo vibrante–força presencial; a interassistencialidade madura evidenciada no binômio admiração-discordância; a prática do
binômio assim-desassim; a relevância do binômio afetividade-assistencialidade; a teática do binômio autocrítica-heterocrítica.
Interaciologia: a interação macho-fêmea; a interação humano-subumano; a interação
maturidade cronológica–maturidade consciencial.
Crescendologia: o crescendo evolutivo consréu–intermissivista–projetor lúcido–amparador extrafísico; o crescendo recin-compléxis.
Trinomiologia: o trinômio egocarma-grupocarma-policarma; o trinômio domínio bioenergético–parapsiquismo–desperticidade; o trinômio automaturidade-autocosmoética-interassistencialidade.
Polinomiologia: o polinômio coerência-discernimento-lucidez-racionalidade.
Antagonismologia: o antagonismo ignorância / cognição; o antagonismo compléxis
/ incompléxis; o antagonismo idoso evolutivo / jovem evolutivo; o antagonismo evolução biológica / evolução consciencial; o antagonismo ansiedade impulsiva / paciência assertiva; o antagonismo autobservação / autodispersão; o antagonismo autodecisão racional / indecisão emocional.
Politicologia: a política do estatuto do idoso.
Legislogia: a lei de ação e reação; as leis da causa e efeito.
Fobiologia: a superação do medo da morte.
Mitologia: o mito preconceituoso do idoso ser sempre senil.
Holotecologia: a gerontoteca; a somatoteca; a macrossomatoteca; a proexoteca; a ressomatoteca; a androteca; a ginoteca; a evolucioteca.
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Interdisciplinologia: a Temperamentologia; a Gerontologia; a Somatologia; a Androssomatologia; a Ginossomatologia; a Autodisciplinologia; a Conviviologia; a Interaciologia; a Autodiscernimentologia; a Autoproexologia; a Macrossomatologia; a Energossomatologia; a Evoluciologia; a Tenepessologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin-cobaia; a conscin energética; a conscin mentalsomática.
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 cosmoethicus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo
sapiens tenepessista; o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens
despertus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens mentalsomaticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: exuberância mínima na terceira idade = a condição da vivacidade aplicada nas atividades psicomotrizes e intelectuais com foco na manutenção do cérebro físico perecível; exuberância máxima na terceira idade = a condição da vivacidade aplicada nas atividades
mentaissomáticas e parapsíquicas com foco na manutenção do paracérebro imperecível.
Culturologia: a cultura da velhice definida apenas pela Cronologia; a cultura do envelhecimento como fenômeno biopsicossocial de caráter individual; a cultura da maturidade produtiva com novas oportunidades e espaços sociais.
Autopesquisologia. Sob a ótica da Temperamentologia, as conscins na terceira idade,
quando exuberantes, podem conquistar, por exemplo, 5 qualificações quanto às manifestações
conscienciais diuturnas, listadas em ordem alfabética:
1. Autorganização. Persiste com discernimento nos trafores capazes de sustentar a autorganização.
2. Carisma. Amplia a força presencial, tornando-se carismática na proporção da autexemplificação evolutiva.
3. Inteligência. Atinge indiscutível hiperacuidade somática, vivenciada com aumento da
produtividade, evidenciando inteligência evolutiva.
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4. Jovialidade. Conquista equilíbrio e harmonia intraconsciencial, favorecendo a jovialidade do soma.
5. Maturidade. Consegue manifestar a própria vontade e persistência, vencendo as imaturidades remanescentes, recuperando cons, aumentando o autodiscernimento e a autolucidez.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a exuberância na terceira idade, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Alavancagem da proéxis: Proexologia; Homeostático.
02. Antienvelhecimento cerebral: Gerontocerebrologia; Homeostático.
03. Aparvalhamento bovino: Antipriorologia; Nosográfico.
04. Autodeterminação decenal: Autodeterminologia; Homeostático.
05. Autorreeducação na maturidade: Recexologia; Homeostático.
06. Envelhecimento: Somatologia; Neutro.
07. Força integral: Autopriorologia; Homeostático.
08. Geronte evolutivo: Gerontologia; Homeostático.
09. Harmonia existencial: Harmoniologia; Homeostático.
10. Inteligência longeva: Somatologia; Neutro.
11. Intensidade existencial: Holomaturologia; Neutro.
12. Jovialidade sem idade: Temperamentologia; Homeostático.
13. Longevidade produtiva: Intrafisicologia; Homeostático.
14. Perfil assistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
15. Superdotação somática: Somatologia; Homeostático.

A EXUBERÂNCIA NA TERCEIRA IDADE É A CONDIÇÃO
SUSTENTADA PELA CONSCIN CAPAZ DE POTENCIALIZAR
A EVOLUÇÃO PESSOAL ATRAVÉS DA VONTADE JAVALÍNICA APLICADA ÀS RECINS PRIORITÁRIAS INEVITÁVEIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, está consciente da importância de atingir a terceira idade com exuberância? Quais ações práticas você já adota em relação a essa questão?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiesns 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 155, 576 a 587, 653 e 903.
2. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites;
glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.663 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 2ª Ed.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; páginas 289 a 295, 467 a 469
e 1.096.

J. S.
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EXUMAÇÃO HISTORIOGRÁFICA
(PESQUISOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A exumação historiográfica é a técnica, aplicada pelo pesquisador ou pesquisadora, de levantar, desterrar e descobrir ocorrências passadas relativas a fatos históricos ou de
personalidades, por meio do estudo, manuscritos, documentos ou objetos de toda natureza com
o objetivo de trazer à luz o esquecido, sepultado ou apagado das memórias coletivas.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo exumar deriva do idioma Latim Medieval, exhumare, “exumar”,
por oposição à inhumare, “enterrar”. Surgiu no Século XIX. A palavra historiografia vem do idioma Grego, historiographía, “trabalho de historiador”. Apareceu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Desterramento histórico. 2. Exumação do esquecido. 3. Levantamento de fatos. 4. Recuperação memorística. 5. Luz historiográfica.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 6 cognatos derivados do vocábulo exumação:
exumada; exumado; exumador; exumadora; exumar; exumável.
Neologia. As duas expressões compostas exumação historiográfica vulgar e exumação
historiográfica avançada são neologismos técnicos da Pesquisologia.
Antonimologia: 1. Apagamento histórico. 2. Memoricídio. 3. Destruição de livros.
Estrangeirismologia: a Storia della Storiografia; a Geschichte der Historiographie;
o timeline esquecido; o emprego do laptop pessoal; a pesquisa minuciosa dos fatos a posteriori.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade mentalsomática.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Nada apaga
tudo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Pesquisologia; o holopensene pessoal do desenvolvimento intelectual; o holopensene pessoal da mentalsomaticidade; o holopensene pessoal da
paraaculturação; a fôrma holopensênica da Historiografia; a retilinearidade autopensênica; a extrapolação pensênica.
Fatologia: a exumação historiográfica; a dissecção histórica; o resgate das fontes primárias; as teorias anacrônicas da História; a retratação historiográfica; a exumação do detalhe; os detalhes originais detectados de imediato no objeto; a exumação do mais escondido; os tabus culturais acerca da exumação de corpos; a anatomização da História; a pesquisa desafiadora; a pesquisa motivadora; a pesquisa criteriosa; a pesquisa cuidadosa; a pesquisa detalhista; a pesquisa
exaustiva; a pesquisa técnica; a pesquisa interassistencial; a escrita do passado; as fontes não escritas; as associações dos potenciais disponíveis aplicadas ao objeto sob análise; as bibliotecas; os
fichamentos; os sebos; as livrarias antigas; as buscas na Internet; os museus; os gabinetes de curiosidades; os manuscritos; os microfilmes; as relações internacionais; as viagens internacionais;
as visitas planejadas e com foco na pesquisa; o turismo útil; o seguimento das pistas; os achados;
as decobertas históricas; a descoberta dos segredos mais bem guardados; os acontecimentos memoráveis; os relatos históricos; o corpus de textos históricos; a conservação das marcas impressas
na História; os territórios do pesquisador; a capacidade do pesquisador de mergulhar no universo
do objeto em estudo; os aspectos mais chamativos das observações; o campo da História ainda
inexplorado; os métodos de pesquisa fora dos limites estabelecidos pela Ciência Convencional; os
fenômenos históricos exumados; as hipóteses levantadas; as hipóteses verificadas; a descoberta
das biografias perdidas; a entrevista rara e valiosa com o especialista do assunto; o estudo sem
paixão; a descrição histórica inusual; a indagação levada às últimas consequências; a megafoca-
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gem; a preservação da cultura; a exumação da personalidade não reconhecida quanto à própria
meritocracia; a fundamentação das argumentações de defesa das pesquisas; os patrimônios culturais desaparecidos; os documentos esclarecedores; os períodos históricos obscuros; a Historiografia silenciada.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as intuições valiosas; as retrocognições; a parapsicoteca; a abordagem retrocognitiva; as assins; as desassins pessoais; a decodificação das energias gravitantes; o campo energético; o encapsulamento parassanitário; o resgate extrafísico; a recuperação de cons.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo dos detalhes holobiográficos nos desfechos assistenciais
cosmoéticos; o sinergismo interdimensional; o sinergismo recurso mental–recurso parapsíquico;
o sinergismo intelectivo.
Principiologia: o princípio do megafoco mentalsomático; o princípio dos fatos orientarem as pesquisas; o princípio da descrença priorizando as autexperimentações; o princípio da
heterocrítica cosmoética; o princípio da utilidade.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) qualificando as exumações historiográficas.
Teoriologia: a teoria do vácuo histórico; as teorias da Metodologia Científica; os limites e possibilidades da teoria e prática das exumações historiográficas; a teoria do descarte do
imprestável; a teoria da realidade interdimensional; a teoria da atração dos afins; a teática da
interassistência multidimensional.
Tecnologia: as técnicas da abordagem inicial; a técnica do detalhismo; a técnica da
exaustividade; a técnica da repetição paciente; a técnica das 50 vezes mais; a técnica da opção
inteligente; a tecnicidade historiográfica.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório
conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da sinalética energética
e parapsíquica; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico do cosmograma.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Pesquisologia; o Colégio Invisível da Historiografia; o Colégio Invisível da Biografologia; o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Parafisiologia; o Colégio Invisível da Tecnologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia.
Efeitologia: os efeitos evolutivos das pesquisas históricas; os efeitos negativos das expectativas frustradas; o efeito das extrapolações mentaissomáticas; o efeito halo do somatório de
conhecimentos historiográficos; o efeito halo da autorganização pessoal; o efeito das afinidades
cognitivas nos momentos críticos de destino; o efeito nocivo dos apriorismos na pesquisa.
Neossinapsologia: as neossinapses das neoaquisições cognitivas através da pesquisa
histórica; o afloramento das neossinapses em neopatamar heurístico; as neossinapses das neodescobertas da Neo-História; o aborto das neossinapses causado pelo ansiosismo na pesquisa;
a criação das neossinapses críticas após a descoberta; as neoideias geradoras de neossinapses;
as neossinapses construídas pela associação de informações.
Ciclologia: o ciclo natural das pesquisas técnicas; o ciclo análise-síntese; o ciclo de
desconstrução de retroideias; o ciclo de neoideias; o ciclo contínuo de produção intelectual;
o ciclo histórico inacabado.
Enumerologia: as incógnitas; as investigações; as pesquisas; as exumações; os experimentos; os procedimentos; os métodos; as descobertas.
Binomiologia: o binômio pesquisa-leitura; o binômio pesquisa-especialidade; o binômio curiosidade-descoberta; o binômio sincronicidades-revelações; o binômio Experimentologia-Pesquisologia; o binômio Fatuística-Parafatuística; o binômio motivação-manutenção.
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Interaciologia: a interação hipóteses históricas–comprovações historiográficas; a interação pesquisística profunda consciência pesquisadora–objeto de pesquisa; a interação otimização dos meios–qualificação dos fins; a interação Historiografia–memórias coletivas; a interação
vários ângulos–nova perspectiva; a interação vivências-paravivências.
Crescendologia: o crescendo História Humana–História Intermissiva.
Trinomiologia: o trinômio autopesquisa-heteropesquisa-omnipesquisa; o trinômio atos-fatos-parafatos; o trinômio automotivação-trabalho-lazer.
Politicologia: a democracia.
Legislogia: a lei do maior esforço.
Filiologia: a historiofilia; a neofilia; a intelectofilia; a experimentofilia; a pesquisofilia;
a bibliofilia; a criticofilia.
Fobiologia: a passadofobia; a historiofobia; a bibliofobia; a intelectofobia; a disciplinofobia; a autocriticofobia; a raciocinofobia.
Sindromologia: o combate à síndrome do autaniquilamento do pesquisador.
Holotecologia: a pesquisoteca; a historioteca; a experimentoteca; a metodoteca; a intelectoteca; a mentalsomatoteca; a analiticoteca; a fenomenoteca; a tecnoteca; a encicloteca.
Interdisciplinologia: a Pesquisologia; a Passadologia; a Para-Historiografia; a Historiologia; a Experimentologia; a Criteriologia; a Autoparapercepciologia; a Autodiscernimentologia;
a Paracasuística; a Parafatuística.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin antenada.
Masculinologia: o exumador; o pesquisador; o experimentador; o abordador; o intelectual; o agitador histórico; o autodidata; o erudito; o historiador; o historiógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a exumadora; a pesquisadora; a experimentadora; a abordadora; a intelectual; a agitadora histórica; a autodidata; a erudita; a historiadora; a historiógrafa; a voluntária;
a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens accumulator; o Homo sapiens holothecarius; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens parascientificus.
V. Argumentologia
Exemplologia: exumação historiográfica vulgar = aquela realizada em prol da recuperação de informações históricas baseando-se somente em recursos da intrafisicalidade; exumação
historiográfica avançada = aquela realizada em prol da recuperação de informações históricas
com abordagem multidimensional seriexológica.
Culturologia: a cultura da escrita; a cultura da Mentalsomatologia.
Taxologia. Sob a ótica da Pesquisologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 25 tipos
de exumações historiográficas a serem realizadas pelos pesquisadores automotivados:
01. Exumação arqueológica.
02. Exumação bibliográfica.
03. Exumação bibliotáfica.
04. Exumação biográfica.
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05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
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Exumação cadavérica.
Exumação cartográfica.
Exumação de camafeus.
Exumação de fósseis.
Exumação de hieróglifos.
Exumação de ilustrações.
Exumação de manuscritos.
Exumação de microfilmes.
Exumação de palavras mortas.
Exumação de roupas.
Exumação de textos.
Exumação documental.
Exumação filatélica.
Exumação filmográfica.
Exumação fotográfica.
Exumação geológica.
Exumação heráldica.
Exumação infográfica.
Exumação numismática.
Exumação paleontológica.
Exumação topográfica.

Casuística. Sob a ótica da Historiologia, eis, na ordem alfabética, 4 exemplos de exumações historiográficas:
1. Exumação de Bebês: na Espanha franquista, no começo de 1960 e até 1989, 300.000
bebês, recém-nascidos em hospitais atendidos principalmente por freiras, foram roubados das
mães, considerados mortos, mas, de fato, vendidos para adoção. Diversas exumações cadavéricas
aconteceram para comprovar se os restos mortais pertenciam aos bebês, se as tumbas estariam vazias ou com ossadas de adultos. Este fato histórico veio à luz em 2009, sendo até hoje produzidos
pesquisas e livros sobre o assunto.
2. Exumação de Lastanosa: após 4 séculos de silêncio, pesquisadores qualificados,
exumaram a personalidade de Vincencio Juan de Lastanosa (1607–1681). Foram examinados
e restaurados diversos objetos das coleções e realizado levantamento da vida e da história do mecenas. Como consequência, foi recuperada a memória e a personalidade do holotecário.
3. Exumação do Oráculo de Delfos: o Oráculo de Delfos, na Grécia Antiga, era consultado em práticas ritualísticas onde, dizia-se, gases eram inalados para tal fim. Os estudiosos
duvidaram da veracidade desse fato e, em 1892, arqueólogos franceses exumaram o templo na
busca dos gases, não achando comprovação para tal afirmação. Até então, os alegados eventos parapsíquicos foram negados. Anos mais tarde, foram descobertas acidentalmente provas da existência de tais gases, inspirando novos estudos científicos sobre o assunto.
4. Projeto Médici: foram exumados os restos mortais de 49 membros da família Médici, revelando o fato de várias das mortes dos membros não terem sido em decorrência de malária, mas por envenenamento com arsênico. A família sofria de artrose como sendo doença hereditária genética. Foi necessário, a partir desta descoberta, reescrever vários capítulos da história
dos Médici.
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 exumação historiográfica, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abordagem da antessala: Autexperimentologia; Neutro.
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02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Aprofundamento da pesquisa: Experimentologia; Neutro.
Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
Coleta seletiva: Autexperimentologia; Homeostático.
Curiosidade pesquisística: Cosmovisiologia; Neutro.
Fato orientador: Pesquisologia; Neutro.
Fruto experimental: Experimentologia; Homeostático.
Incógnita: Pesquisologia; Neutro.
Limite da pesquisa: Experimentologia; Neutro.
Megacontecimento histórico: Historiologia; Neutro.
Paracaptação retrocognitiva: Para-Historiografia; Neutro.
Pesquisador conscienciológico: Experimentologia; Homeostático.
Pré-análise: Pesquisologia; Neutro.
Procedimento extrapauta: Autopesquisologia; Neutro.
Taxologia das análises: Experimentologia; Neutro.

A EXUMAÇÃO HISTORIOGRÁFICA PERMITE AO PESQUISADOR LEVANTAR ASSUNTOS ESQUECIDOS, SEPULTADOS E / OU APAGADOS, REESCREVENDO A HISTÓRIA
E DEIXANDO LEGADO MNEMÔNICO E INTERASSISTENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, convive bem com os memoricídios e lacunas da
História, ou estuda e aplica a técnica da exumação historiográfica para recompor peças perdidas?
Bibliografia Específica:
1. Báez, Fernando; História Universal da Destruição dos Livros: Das Tábuas Sumérias à Guerra do Iraque;
(Historia Universal de la Destrucción de los Libros); trad. Léo Schlafman; 438 p.; 35 caps.; 1 microbiografia; ono.; 23
x 16 cm; br.; Ediouro; Rio de Janeiro, RJ; 2006; página 19.
2. Broad, William J.; O Oráculo: O Segredo da Antiga Delfos (The Oracle: The Lost Secrets and Hidden);
trad. Regina Lyra; 349 p.; 7 caps.; 24 ilus.; 1 microbiografia; ono.; 23 x 16 cm; br.; Nova Fronteira; Rio de Janeiro, RJ;
2007; páginas 171 a 203.
3. Ferri, Marco; & Lippi, Donatella; I Medici: La Dinastia dei Misteri; 143 p.; 5 caps.; 18 abrevs.; 58 fotos;
1 ilus.; 2 microbiografias; ono.; 22 x 16 cm; br.; Giunti Editore; Firenze; Italia; 2007; páginas 94 a 122.
4. Sánchez, Laura; Vincencio Juan de Lastanosa: Un Agitador Intelectual; Conscientia; Revista; Vol. 11;
2 websites; 15 refs.; Foz do Iguaçu, PR; Fevereiro, 2007; páginas 29 a 38.
5. Vieira, Waldo; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari
& Lourdes Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 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 45.
Webgrafia Específica:
1. Correio Braziliense; 300 Mil Bebês foram roubados e vendidos a outras Famílias na Espanha; Seção: Mundo; 18.10.11 às 10:41; disponível em: <http://www.oriobranco.net/mundo/19154-300-mil-bebes-foram-roubados-e-vendidosa-outras-familias-na-espanha.html>; acesso em: 05.12.11.
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FÁCIES HISTRIÔNICA
(COMUNICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A fácies histriônica é a denominação popular para a expressão facial capaz
de atribuir estado íntimo específico à consciência observada, qual diagnóstico informal e generalista, utilizada como recurso comunicativo, elemento jocoso ou dito injurioso.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra fácies provém do idioma Latim, facies, “face; semblante; beleza;
ar; presença; aparência”. O termo histrião vem do mesmo idioma Latim, histrio, “histrião; ator de
mimos; comediante; pantomimo; dançarino; farsista”. Surgiu no Século XVI. O elemento formador de adjetivos, ico, procede do idioma Grego, ikós.
Sinonimologia: 01. Face histriônica. 02. Fisionomia comunicativa. 03. Semblante significativo. 04. Mensagem fisionômica. 05. Atitude facial. 06. Discurso facial silencioso.
07. Linguagem facial. 08. Máscara facial. 09. Expressão facial. 10. Mímica facial.
Neologia. As 3 expressões compostas fácies histriônica, fácies histriônica voluntária
e fácies histriônica involuntária são neologismos técnicos da Comunicologia.
Antonimologia: 1. Face inexpressiva. 2. Rosto vazio. 3. Semblante congelado. 4. Fisionomia glacial. 5. Expressão gestual.
Estrangeirismologia: a smiley ou happy face; o emoticon ou os ícones ilustrativos de
estados emocionais ou psicológicos nas comunicações eletrônicas; o alvo dos paparazzi; a cara de
photoshop.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à expressividade não verbal.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal estampado na fisionomia; a autopensenidade denunciada ou falseada pela fácies; a assinatura pensênica facial, pessoal, eternizada em fotografias
e filmagens.
Fatologia: a fácies histriônica; a imensa variabilidade de fácies possíveis ao rosto humano; as variações em intensidade e qualidade da expressividade facial; a anatomia da face; as contrações voluntárias e involuntárias dos músculos faciais; a responsividade dos músculos faciais às
emoções; as configurações musculares singulares formando determinada fácies; o ato da consciência estampar espontaneamente o estado intraconsciencial na própria fisionomia; o ato da
consciência conseguir dissimular as expressões faciais; as fácies socialmente atreladas a padrões
emocionais específicos; as feições adaptadas ao papel social escolhido; a comunicação facial;
o bebê humano aprendendo a interpretar os trejeitos faciais da mãe; a atitude facial enquanto
forma de autexpressão; a função da fácies histriônica na convivialidade sadia; a detecção das
pistas quanto ao ânimo do interlocutor; a regulação intercomunicativa a partir das reações faciais;
as empatias e as antipatias derivadas da observação facial; o reforço da mensagem; a pontuação
do diálogo; a percepção de impressões e juízos; a confirmação de expectativas; a inferência
quanto ao humor; o disfarce do impacto com informação surpreendente; a comunicação não
verbal; os gestos mudos substituindo as palavras; o tipo de olhar; a piscadela; o mordiscar da
boca; o nariz torcido; a língua de fora; a máscara facial; o disfarce do sentimento real; o ato de
fingir no rosto o não sentido; o sorriso amarelo; a anamnese facial; as rugas de expressão revelando as manifestações emocionais usuais; os aspectos faciais modificados por doenças orgânicas;
o auxílio ao diagnóstico clínico e consciencial.
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o papel da sinalética energética e parapsíquica pessoal concomitante ao exame facial alheio; o diagnóstico mais
fidedigno da intraconsciencialidade através da leitura parapsicosférica; o comportamento facial
anacrônico derivado de cacoetes holobiográficos; os sinais retrocognitivos vislumbrados na fácies
costumeira; a mensagem extrafísica existente no paravisual da consciex; a clarividência facial;
a clarividência hipnopômpica; a relevância da parafácies na interpretação do conteúdo do parafenômeno da clarividência.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autocontrole holossomático–autodiscernimento interassistencial definindo o momento preciso de expressar ou omitir a condição intraconsciencial.
Principiologia: o princípio comunicativo ―para bom entendedor pingo é discurso‖.
Codigologia: os protocolos faciais requeridos nos códigos de etiqueta humana; a expressividade facial regida pelos códigos culturais.
Teoriologia: as teorias sobre a detecção de mentira através do mapeamento dos sinais
faciais de emoção sutis e involuntários.
Tecnologia: as técnicas da Histrionologia; as técnicas teatrais de interpretação; as técnicas de atuação do cinema mudo; as técnicas comunicativas; as técnicas didáticas; as técnicas
paradiplomáticas; as técnicas de manipulação consciencial através de mensagens faciais silenciosas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da vida cotidiana; o laboratório
conscienciológico Acoplamentarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Comunicologia.
Efeitologia: os efeitos da expressão facial nas trocas afetivas; o efeito das fácies histriônicas na eficácia comunicativa; os efeitos empáticos do reconhecimento da fácies emocional do
interlocutor; os efeitos profiláticos da atenção e acuidade na decodificação da fácies alheia; os
efeitos da atitude facial na força presencial; os efeitos da maturidade consciencial no autodomínio das manifestações histriônicas; os efeitos da leitura psicosférica, mesmo inconsciente, na
atribuição da fácies histriônica.
Neossinapsologia: as neossinapses da leitura facial.
Enumerologia: o ato de arregalar ou entrefechar os olhos; o ato de erguer ou aproximar
as sobrancelhas; o ato de relaxar ou enrugar a testa; o ato de dilatar ou franzir o nariz; o ato de
abrir ou comprimir os lábios; o ato de inflar ou murchar as bochechas; o ato de soltar ou tremer
o queixo.
Binomiologia: o binômio (dupla) histriônico-presenciador; o binômio microexpressões-macroexpressões; o binômio reações emocionais implícitas–reações emocionais explícitas; o binômio percepção-emoção; o binômio percepção facial–múltiplas interpretações; o binômio histrionismo técnico–histrionismo instintivo; a incomunicabilidade no binômio rosto inexpressivo–
–ausência energética.
Interaciologia: a interação estados mentais–comportamentos faciais.
Crescendologia: o crescendo raciocínio diagnóstico–prognóstico.
Trinomiologia: o trinômio observação atenta–escuta técnica–olho clínico.
Polinomiologia: o polinômio postura-olhar-voz-gesto-fácies-trajes; o núcleo facial no
polinômio testa-olhos-sobrancelhas-nariz-bochechas-boca-queixo; o polinômio das emoções universais alegria-raiva-desagrado-medo-surpresa-tristeza; o polinômio linguagem facial–expressão corporal–instrumental pessoal–padrão energético; a indicação de transparência consciencial
através da coerência no polinômio olhar-face-discurso-ECs; o polinômio cenário correto–tempo
preciso–atuação competente–mensagem relevante; o polinômio assistencial observar-interpretar-ponderar-intervir.
Antagonismologia: o antagonismo abrir o sorriso / fechar a cara; o antagonismo face
de aceitação e acolhida / face de rejeição e exclusão; o antagonismo relaxamento facial / con-
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tração facial; o antagonismo brilho no olhar / opacidade no olhar; o antagonismo essência
/ aparência; o antagonismo ação / reação; o antagonismo vaias / aplausos.
Paradoxologia: o semblante paradoxal quando o sorriso não condiz com o olhar; a comunicação paradoxal da expressão facial incoerente com o diagnóstico energético; o paradoxo
da expressão facial dizer o escondido pelas palavras.
Legislogia: as leis da Fisiologia Humana; a lei do maior esforço.
Filiologia: a conscienciofilia; a sociofilia; a conviviofilia; a comunicofilia; a interassistenciofilia; a pesquisofilia; a parapsicofilia.
Holotecologia: a somatoteca; a psicossomatoteca; a psicopaticoteca; a teatroteca; a comunicoteca; a convivioteca; a diplomacioteca.
Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Coloquiologia; a Histrionologia; a Teatrologia; a Semiologia; a Psicologia; a Fisiognomonia; a Criminologia; a Conviviologia; a Psicossomatologia; a Parafenomenologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin; a pessoa pública; a conscin histriônica; a conscin lúcida; o ser
interassistencial.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o careteiro; o fisionomista; o ator; o mímico profissional; o palhaço; o professor; o debatedor; o reeducador; o comunicador; o comunicólogo;
o conviviólogo; o profissional de saúde; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o paradiplomata; o pesquisador parapsíquico; o conscienciólogo.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a careteira; a fisionomista; a atriz; a mímica profissional; a palhaça; a professora; a debatedora; a reeducadora; a comunicadora; a comunicóloga;
a convivióloga; a profissional de saúde; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a paradiplomata; a pesquisadora parapsíquica; a consciencióloga.
Hominologia: o Homo sapiens interactivus; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens
conviviologus; o Homo sapiens communicativus; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens theatralis; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens interassistens.
V. Argumentologia
Exemplologia: fácies histriônica voluntária = aquela realizada de modo autoconsciente
objetivando simular estado íntimo específico; fácies histriônica involuntária = aquela surgida de
modo inconsciente deixando transparecer estado íntimo específico.
Culturologia: as influências culturais no modo de exibição das fácies histriônicas.
Taxologia. De acordo com a Coloquiologia, eis, listadas em ordem alfabética, 76 exemplos selecionados de fácies, popularmente recebendo a denominação de caras, presentes nos
diálogos cotidianos presenciais e virtuais, algumas destas agrupadas conforme a aproximação
simples dos significados:
01. Cara amarrotada: a cara de acabado; a cara cansada; o olhar de ressaca; o abatimento físico e energético.
02. Cara antipática: a cara de metido(a); a cara esnobe; a cara de herege; a cara de
nó cego; o nariz em pé; a expressão desagradável; a aversão espontânea.
03. Cara conhecida: a empatia à primeira vista.
04. Cara de ah é, é?: a cara de quem ouviu o não desejado e não falou o pretendido;
o branco mental inibindo a contrargumentação na hora justa.
05. Cara de alívio: o relaxamento somático.
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06. Cara de anjinho: a ingenuidade dissimulada.
07. Cara de apaixonado: o olhar brilhante; o afeto transbordante.
08. Cara de banho tomado: o visual asseado e organizado.
09. Cara de blasé: a indiferença afetada.
10. Cara de bom moço: a cara de boa moça; a cara de boazinha; a aparência de seriedade e honestidade.
11. Cara de brabo: a cara de enfezado; o olhar chispante; o semblante irritadiço; a raiva incontida.
12. Cara de cafajeste: a má formação de caráter.
13. Cara de cão sem dono: a cara de pidão; a carência consciencial insaciável.
14. Cara de carrasco: a face gélida transmitindo apatia cruel.
15. Cara de cemitério: a cara de enterro; o semblante compungido; o aspecto depressivo.
16. Cara de choro: o olhar desconsolado; o rosto inchado e vermelho.
17. Cara de coitadinho: a cara de sofredor; a autovitimização.
18. Cara de contente: a cara de quem viu passarinho verde; a cara de páscoa; o semblante sorridente; a alegria visível.
19. Cara de conteúdo: o silêncio aparentando erudição e ponderação.
20. Cara de deboche: a satisfação malévola.
21. Cara de decepção: a cara de contra-anúncio; o olhar desapontado; a expectativa
esvaziada.
22. Cara de desânimo: a desmotivação indisfarçável.
23. Cara de desaprovação: o olhar de censura; a repreensão muda.
24. Cara de desdém: o olhar de desprezo; a afetação deseducada.
25. Cara de desespero: o olhar angustiado; a aflição íntima.
26. Cara de doente: a palidez; as olheiras; a falta de vivacidade.
27. Cara de dor: a reação facial ao sofrimento físico.
28. Cara de espanto: a cara de susto; o olhar sobressaltado; a surpreendência.
29. Cara de férias: a descontração.
30. Cara de filme de terror: a feição assustadora; a careta horrorível.
31. Cara de fofoqueiro: o olhar enxerido; a curiosidade desmedida; a má intenção.
32. Cara de galã: a cara de sedutor; o charme.
33. Cara de hã?!: a estranheza perante algo.
34. Cara de inocente: o olhar ingênuo; a aparente sinceridade.
35. Cara de joão-sem-braço: a malandragem.
36. Cara de maluco: o olhar desorientado; o desequilíbrio íntimo.
37. Cara de marido: a cara de esposa; o olhar de posse; o apego desmedido; o ciúme.
38. Cara de medo: o olhar aterrorizado; a noção de perigo iminente.
39. Cara de menino: a cara de menina; a cara de guri; o ar jovial; a conservação do
frescor e vigor da juventude.
40. Cara de mentiroso: o ar de desconfiança; a fanfarrice.
41. Cara de missão cumprida: a satisfação pelo trabalho realizado.
42. Cara de mistério: o olhar enigmático; o sorriso de monalisa; a expressão indecifrável; a ausência de transparência.
43. Cara de não é comigo: a cara de desentendido; a esquiva do compromisso.
44. Cara de não entendi: a ignorância explicitada.
45. Cara de não estou confortável ao seu lado: o malestar interconsciencial óbvio.
46. Cara de nojo: a repulsa; a repugnância.
47. Cara de olha como sou gostosa: a cara de matadora; a derrubadora de homens;
o exibicionismo sexual.
48. Cara de onde eu vim parar: o arrependimento inescondível.
49. Cara de ops, caiu!...: o pedido de desculpas pela falta de jeito.
50. Cara de paisagem: o semblante neutro disfarçando a realidade interior.
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51. Cara de parabéns: o embaraço do aniversariante no centro das palmas.
52. Cara de pau: a cara seca; a cara lisa; a cara de cínico; a fisionomia impassível;
a inconveniência cínica e atrevida; o descaso com as regras sociais.
53. Cara de poucos amigos: a cara amarrada; a cara fechada; a cara trancada;
o amuo; o ensimesmamento.
54. Cara de prendendo o riso: a tentativa malograda de contenção do reflexo do riso.
55. Cara de preocupação: o monoideísmo evidente.
56. Cara de puuuutzzz...: a frustração diante do inusitado.
57. Cara de quem comeu e não gostou: o olhar desgostoso; o mau humor perante
à contrariedade.
58. Cara de quem não quer, querendo: a recusa frouxa do desejado por timidez, cerimônia ou discrição.
59. Cara de rico: a aparente fartura material; o porte elegante; a tranquilidade da conscin large.
60. Cara de sabichão: a cara de eu que sei; a expressão de quem se julga sabendo muito; a arrogância intelectual.
61. Cara de sapeca: a brejeirice; a extroversão graciosa.
62. Cara de sem vergonha: a cara deslavada; a cara estanhada; a falta de autocrítica.
63. Cara de sonso: a cara de sonsa; o santinho do pau oco; a simploriedade falseada.
64. Cara de tacho: o aturdimento diante do desagrado imprevisto.
65. Cara de tédio: a cara de enfado; o desinteresse.
66. Cara de tira logo esta foto: o sorriso congelado; a perda da naturalidade.
67. Cara de tô nem aí para você: a cara de tô legal; a dissimulação de bem-estar e indiferença.
68. Cara de tragédia: o olhar comovido; o estado de choque.
69. Cara de travesseiro: a cara de sono; a sonolência evidente.
70. Cara de tristeza: o olhar de peixe morto; o desalento.
71. Cara de ué?: o olhar de interrogação; a dúvida desconcertante.
72. Cara de vilão: a cara de mau elemento; a cara de bandido; a cara de gângster;
o olhar feio; o semblante agressivo; a belicosidade.
73. Cara emburrada: a cara feia; a cara fechada; a cara trancada; a carranca; a má
vontade zangada.
74. Cara estranha: a expressão inusual do companheiro; a condição intraconsciencial
indeterminada.
75. Cara nova: a expressão e visual renovados; o reflexo da reciclagem consciencial.
76. Cara simpática: a força presencial acolhedora.
Anatomia. Sob a ótica da Somatologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 10 denominações de fácies relacionadas às características anatômicas do rosto:
01. Cara de bolacha doce: o rosto largo.
02. Cara de boneca: o rosto pequeno, corado e com traços harmoniosos.
03. Cara de Botox: o rosto paralisado e sem expressão.
04. Cara de bundinha de neném: rosto muito liso sem pelos de barba.
05. Cara de fome: a cara chupada; o rosto magro, macilento e pálido.
06. Cara de fuinha: o rosto miúdo e enfezado.
07. Cara de joelho: o rosto do recém nascido ainda sem as feições bem definidas.
08. Cara de lua cheia: o rosto redondo, bolachudo e gordo.
09. Cara de mamão macho: o rosto alongado e chupado.
10. Cara de pergaminho: o rosto enrugado.
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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 a fácies histriônica, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amimia: Somatologia; Nosográfico.
02. Aparência: Intrafisicologia; Nosográfico.
03. Ator de teatrão: Elencologia; Nosográfico.
04. Autexpressão: Comunicologia; Neutro.
05. Autoconsciência verbal: Comunicologia; Neutro.
06. Autocontrole: Holomaturologia; Homeostático.
07. Expressão facial: Comunicologia; Neutro.
08. Ferramenta de comunicação: Comunicologia; Neutro.
09. Histrionologia: Comunicologia; Neutro.
10. Indução interconsciencial: Conviviologia; Neutro.
11. Olhar de fraternidade: Interassistenciologia; Homeostático.
12. Palco existencial: Intrafisicologia; Neutro.

A FÁCIES HISTRIÔNICA É RECURSO TARÍSTICO CAPAZ
DE PROMOVER EMPATIA, REGULAR ATUAÇÕES E DOSAR
INFORMAÇÕES POR FORNECER ELEMENTO DIAGNÓSTICO
PONTUAL SOBRE O ESTADO ÍNTIMO DO INTERLOCUTOR.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já atentou quanto à relevância do estudo técnico
da fácies histriônica? Consegue mensurar os possíveis resultados tarísticos deste conhecimento?
Bibliografia Específica:
1. Darwin, Charles; A Expressão das Emoções no Homem e nos Animais (The Expression of the Emotions in
Man and Animals); pref. Konrad Lorenz; trad. Leon de Souza Lobo Garcia; 344 p.; 14 caps.; 30 fotos; 21 ilus.; alf.; 18
x 12,5 cm; br.; Companhia de Bolso; São Paulo, SP; 2009; páginas 310 e 311.
2. Davidoff, Linda L.; Introdução à Psicologia (Introduction to Psychology); trad. Lenke Perez; 798 p.; 15
caps.; ono.; 24,5 x 19 x 4 cm; 3ª Ed.; Makron Books; São Paulo, SP; 2001; páginas 369 a 376.
3. Myers, David; Introdução à Psicologia Geral (Psychology); trad. A. B. Pinheiro de Lemos; 534 p.; 18
caps.; alf.; 27,5 x 21 x 3 cm; 5ª Ed.; LTC; Rio de Janeiro, RJ; 1999; páginas 279 a 290.
4. Vieira, Waldo; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de
Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 664.

A. L.
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FÁCIES RETROCOGNITIVA
(PARAGENETICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A fácies retrocognitiva é o conjunto de caracteres faciais de determinada
conscin, cuja aparência, plástica, estética, feição, semblante, aspecto ou expressão foi inspirada,
modelada ou influenciada em retrofisionomia humana da própria consciência em vida prévia, sendo capaz de funcionar como atual elemento evocador, atrator e rememorativo para as companhias
evolutivas do passado a fim de potencializar a recomposição grupocármica lúcida (Interassistenciologia).
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra f cies provém do idioma Latim, facies, “face; semblante; beleza;
ar; presença; aparência”. Surgiu no Século XIX. O elemento de composição retro deriva também
do idioma Latim, retro, “por detrás; atrás”. Apareceu no Século XV. O termo cognitivo procede
igualmente do idioma Latim, cognitum, de cognoscere, “conhecer; adquirir conhecimento; aprender a conhecer; saber; tomar conhecimento de; reconhecer”. Surgiu em 1873. O vocábulo retrocognição apareceu em 1901.
Sinonimologia: 1. Face retrocognitiva. 2. Fácies paragenética. 3. Fácies seriexológica.
4. Retroface aglutinadora. 5. Expressão facial retrocognitiva. 6. Aparência facial passadológica.
Neologia. As 3 expressões compostas fácies retrocognitiva, fácies retrocognitiva androssomática e fácies retrocognitiva ginossomática são neologismos técnicos da Parageneticologia.
Antonimologia: 1. Fácies genética atual. 2. Face blasé. 3. Fácies litológica.
Estrangeirismologia: o aide-mémoire holossomático.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à Parassemiologia Retrocognitiva.
Proverbiologia: – Vultus est index animi (O semblante é o retrato da alma).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da retrocogniscibilidade; a influência do retromaterpensene na neopensenidade; o holopensene pessoal da Holomnemossomatologia; os retropensenes; a retropensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os mnemopensenes;
a mnemopensenidade; os genopensenes; a genopensenidade; os megapensenes; a megapensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os conviviopensenes;
a conviviopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; o holopensene pessoal das investigações seriexológicas cotidianas.
Fatologia: a fácies retrocognitiva; o rosto evocador; o semblante aglutinador; a fisionomia atratora; a face pró-memória; o mnemoteste facial; a mensagem retrocognitiva de cara; o rosto atual moldado a partir de retroface marcante; as associações evocativas desencadeadas pelo
olhar; as influências recíprocas entre a Genética e a Paragenética; os encontros conscienciais super chamativos, sem causa intrafísica aparente; a autoproéxis assentada nas recomposições grupocármicas milenares; o fato paradoxal de muitos intermissivistas possuirem a fácies retrocognitiva
ainda incógnita, carecendo de aprofundar a autopesquisa seriexológica; o estudo técnico da árvore
genealógica (Genetogramologia) visando a identificação do antepassado de si mesmo.
Parafatologia: a retrocognição face a face; o vis-à-vis seriexológico; a holobiografia tête-à-tête; a retrocognição ambulante; o lembrete seriexológico constante; o espelho passadológico
atualizado; os sinais parassemiológicos da retrocognição viva; a fácies retrocognitiva enquanto
síntese holobiográfica; a manutenção das características faciais essenciais intercorpos; as atrações
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interconscienciais atuais com raízes holobiográficas específicas; as conexões interfamiliares mais
profundas denunciando retroconvivências críticas (Parassociogramologia); a autovivência do estado vibracional (EV) profilático ampliando a paralucidez necessária à correta identificação da fácies retrocognitiva; a força presencial pessoal potencializada pela fácies retrocognitiva; a ofiex
enquanto paracenário ideal às retrotransfigurações faciais interassistenciais; a parassincronicidade
envolvida na confluência paragenética facial; a consciex pré-ressomante transfigurada com o retrovisual da vida crítica; o ato de saber interpretar a mensagem multidimensional e multiexistencial da Parageneticologia no cotidiano.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo fácies retrocognitiva–Macrossomatologia; o sinergismo
Morfologia-Conteudística; o sinergismo Imagética-Imagística; o sinergismo gatilho retrocognitivo–lembrança holobiográfica; o sinergismo Pensenologia-Evocaciologia; o sinergismo confor-holopensene; o sinergismo Temperamentologia-Holossomatologia.
Principiologia: o princípio evolutivo da manutenção cognitiva interexistencial.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) multiexistencial.
Teoriologia: a teoria do holossoma; a teoria do palimpsesto consciencial; a teoria do
infiltrado cosmoético.
Tecnologia: a técnica da tenepes; a técnica da conscin-cobaia interexistencial;.
Voluntariologia: os voluntários da Associação Internacional de Pesquisas Seriexológicas e Holobiográficas (CONSECUTIVUS).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Retrocognitarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Parageneticologia.
Efeitologia: o efeito interassistencial da fácies retrocognitiva; o efeito grupocármico
das retrocognições; o efeito proexológico da autolocalização seriexológica; o efeito catalítico da
Detalhismologia; o efeito benéfico da Cosmovisiologia Seriexológica; o efeito terapêutico da Intercompreensiologia Grupocarmológica; o efeito evolutivo da Parapercucienciologia; o efeito
bumerangue da Holocarmologia.
Neossinapsologia: as neossinapses desencadeadas pela Ressomatologia Lúcida.
Ciclologia: o ciclo evolutivo interprisão-vitimização-recomposição-libertação-policarmalidade (Holocarmologia).
Enumerologia: a evocação retrocognitiva; a evocação para-históriográfica; a evocação
seriexológica; a evocação holobiográfica; a evocação paragenética; a evocação holorressomática;
a evocação holomnemônica. A força paragenética; o vigor paragenético; a vibração paragenética; a pujança paragenética; a vitalidade paragenética; a energia paragenética; a potência paragenética.
Binomiologia: o binômio seriéxis-proéxis; o binômio face-nome.
Interaciologia: a interação imagem-evocação; a interação lucidez-rememoração; a interação fácies retrocognitiva–atração ressomática; a interação grupocármica diáspora-reagrupamento; a interação fisionomia pessoal–força presencial; a interação temperamento-holossoma;
a interação evocação-evolução.
Crescendologia: o crescendo interassistencial ao longo da seriéxis.
Trinomiologia: o trinômio rosto-olhar-holosfera.
Polinomiologia: o polinômio fenótipo-genótipo-paragenótipo-parafenótipo; o polinômio
mentalsoma-paracérebro-coronochacra-cérebro.
Antagonismologia: o antagonismo amaurose paragenética / lucidez seriexológica.
Paradoxologia: o paradoxo de a lei da variabilidade genética selecionar retroface específica; o paradoxo Megafenomenologia-maxidiscrição.
Politicologia: a seriexocracia.
Legislogia: as leis da Parafisiologia Holossomática.
Filiologia: a evoluciofilia; a decidofilia; a conscienciofilia; a cognofilia; a assistenciofilia; a fisiofilia; a somatofilia.
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Fobiologia: os medos oriundos da ignorância seriexológica pessoal.
Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome de Moebius.
Maniologia: a evitação da nostomania.
Mitologia: os mitos pessoais quanto ao próprio passado.
Holotecologia: a consciencioteca; a parafenomenoteca; a seriexoteca; a parapsicoteca;
a autopesquisoteca; a esteticoteca; a holossomatoteca.
Interdisciplinologia: a Parageneticologia; a Parassemiologia; a Holossomatologia; a Seriexologia; a Retrocogniciologia; a Holorressomatologia; a Evocaciologia; a Interassistenciologia;
a Grupocarmologia; a Macrossomatologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: o ser desperto; a autocobaia seriexológica; a personalidade consecutiva autoconsciente.
Masculinologia: o agente retrocognitor; o atacadista consciencial; o pesquisador-sensitivo; o voluntário assistencial; o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo; o teleguiado autocrítico; o evoluciólogo; o parageneticista; o seriexólogo.
Femininologia: a agente retrocognitora; a atacadista consciencial; a pesquisadora-sensitiva; a voluntária assistencial; a tenepessista; a projetora consciente; a epicon lúcida; a consciencióloga; a teleguiada autocrítica; a evolucióloga; a parageneticista; a seriexóloga.
Hominologia: o Homo sapiens seriexologus; o Homo sapiens autohereditator; o Homo
sapiens autorrevertor; o Homo sapiens reversator; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens
retroactor; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens retrocognitor; o Homo sapiens retromimeticus; o Homo sapiens paraperceptiologus; o Homo sapiens holomaturologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: fácies retrocognitiva androssomática = a fisionomia masculina atual
idêntica à face do androssoma pertencente à retrovida crítica vivida no Século I; fácies retrocognitiva ginossomática = a fisionomia feminina atual idêntica à face do ginossoma pertencente à retrovida crítica vivida no Século I.
Culturologia: a cultura da Parageneticologia.
Autocrítica. Segundo a Pararrecinologia, a consciex lúcida, durante o Curso Intermissivo (CI), conscientiza-se dos erros do passado, assume responsabilidades evolutivas e propõe (juntamente com a assistência do evoluciólogo) estratégias interassistenciais para recompor, restaurar
ou repor os débitos grupocármicos pessoais durante a neoproéxis (Neorressomatologia).
Parevocação. Ao analisar determinada retrovida crítica na qual tenha havido nítida predominância de megaimaturidades, a consciex promove a evocação do holopensene da época, atraindo não só as outras consciexes envolvidas nos retrodesígnios cruéis, mas também o conjunto
das energias e da mentalidade de então (Holopensenologia).
Transfigurabilidade. Consoante a Extrafisicologia, tais manifestações envolvem e afetam também o psicossoma do evocador. A parafisionomia começa a reassumir a morfologia, afeição e aparência do antigo momento (retrovida) devido à propriedade do psicossoma em se transfigurar (Paramorfologia).
Fixação. Ao manter e trabalhar extrafísicamente com o mesmo semblante, a consciex fixa novamente a retroface promovendo o sinergismo paragenético capaz de influenciar a nova genética no momento da ressoma.
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Ressoma. Alcançando a adultidade na neovida, com o corpo já completamente formado,
a conscin passa a funcionar, agora na intrafisicalidade, ao modo de elemento atrator de conscins
e consciexes protagonistas do drama pretérito possibilitando neoencontros interassistenciais.
Sustentação. A conscin passa a ter nova vida, literalmente, passando a limpo a retrovida.
Repercussões. Eis, enumeradas a seguir em ordem alfabética, 10 variáveis, características ou consequências multidimensionais, seriexológicas e proexológicas capazes de evidenciar
a seriedade e importância da fácies retrocognitiva:
01. Comunex: a Parageografia, incluindo visitas às parapsicotecas, envolvida no preparo da neovida com a retroface (Paraprocedenciologia).
02. Confor: o sinergismo conteúdo consciencial–forma facial manifesto a partir da expressão paragenética pessoal no neo-holossoma (Parageneticologia).
03. Duplismo: o discernimento necessário na distinção do parceiro evolutivo em meio
às conscins pertencentes àquele período ou trecho da holobiografia (Duplologia).
04. Equipex: o auxílio constante antes, durante e depois, de equipe extrafísica especializada em Parageneticologia e Grupocarmologia (Amparologia).
05. Estética: o papel da plástica, do estilo do rosto e da fisiognomia selecionando os
contatos a partir do efeito mnemônico ocasionado no paracérebro (Morfologia).
06. Família: a conjunção dos fatores multidimensionais e seriexológicos na composição
da família nuclear necessárias para facilitar a constituição do neossoma (Geneticologia).
07. Ofiex: a intrafisicalidade simulando, com as devidas proporções, os encontros interassistenciais transfigurativos habituais da oficina extrafísica (Paracenografologia).
08. Olhar: a energia do olhar no neossoma potencializando a força presencial atratora
das consciências (Paraconexiologia).
09. Proéxis: a autoproéxis atual tendo como pano de fundo principal a desamarração
grupocármica concernente aos desmandos imaturos feitos em época específica (Liberologia).
10. Tenepes: o acolhimento interassistencial de assistidos extrafísicos durante as práticas da tenepes, contemporâneos à mesma retrovida (Taristicologia).
Holossoma. Sob a ótica da Parageneticologia, além do aspecto facial, o próprio holossoma denuncia as características conscienciais. Eis, a título de exemplificação, 10 variáveis a serem
consideradas nas pesquisas da raiz paragenética pessoal:
01. Biotipo: o tipo físico constitucional.
02. Chacras: a expressão energética no binômio soma-psicossoma.
03. Doenças: a manifestação nosográfica (congênita ou adquirida).
04. Energossomaticidade: o nível da ectoplastia espontânea e da força presencial.
05. Etnia: a especificidade étnico-sócio-cultural do grupocarma envolvido.
06. Genética: a seleção e expressão do genótipo atual (fenótipo).
07. Macrossoma: o diagnóstico e o tipo do corpo supermaceteado, quando for o caso.
08. Marcha: o padrão da deambulação usual.
09. Mentalsomaticidade: a síntese dos atributos mentais (protimia).
10. Psicossomaticidade: a emocionalidade usual, incluindo traumas, repressões e estigmas.
Alerta. Observando a Seriexometria, apesar da realidade aqui exposta, a semelhança interfacial não deve servir de critério confiável na identificação de personalidades consecutivas, haja vista a grande quantidade de fatores intervenientes na constituição somática interexistencial.
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 a fácies retrocognitiva, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Agente retrocognitor: Mnemossomatologia; Homeostático.
02. Aglutinação interconsciencial: Conviviologia; Neutro.
03. Aparência: Intrafisicologia; Nosográfico.
04. Autexpressão: Comunicologia; Neutro.
05. Autoevocação: Mnemossomatologia; Neutro.
06. Benefício da autorretrocognoscibilidade: Autosseriexologia; Homeostático.
07. Estigma paragenético: Parageneticologia; Nosográfico.
08. Expressão facial: Comunicologia; Neutro.
09. Fácies histriônica: Comunicologia; Neutro.
10. Hábito retrocognitivo: Seriexologia; Neutro.
11. Indução interconsciencial: Conviviologia; Neutro.
12. Palco existencial: Intrafisicologia; Neutro.
13. Palimpsesto consciencial: Parageneticologia; Neutro.
14. Paragenética retrossomática: Holobiografologia; Neutro.
15. Personalidade consecutiva: Seriexologia; Neutro.

AS INVESTIGAÇÕES DA FÁCIES RETROCOGNITIVA EXIGEM ALTO NÍVEL DE PARAPERCUCIÊNCIA VISANDO NÃO
TRANSFORMAR A EXCEÇÃO EM REGRA. SERIEXOMETRIA
É TEMA, AO MESMO TEMPO, INSTIGANTE E COMPLEXO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já ponderou sobre as repercussões proexológicas, grupocármicas e interassistenciais da fácies retrocognitiva? Conhece algum caso?
P. F.
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FACILIDADE COMUNICATIVA
(COMUNICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A facilidade comunicativa é o estado ou condição de a consciência agir
com aptidão, destreza, desenvoltura ou desembaraço no processo de transmissão de informações,
conceitos ou ideias nas interações, de todas as naturezas.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo facilidade deriva do idioma Latim, facilitas, “que se faz sem esforço”. Surgiu no Século XVI. O termo comunicação procede também do idioma Latim, communicatio, “ação de comunicar; de partilhar; de dividir”, de communicare, “comunicar; por em comum; reunir; conversar; misturar; partilhar; ter quinhão em”. Surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Desenvoltura comunicativa. 2. Habilidade comunicativa. 3. Talento
comunicacional.
Neologia. As duas expressões compostas facilidade comunicativa intrafísica e facilidade
comunicativa extrafísica são neologismos técnicos da Comunicologia.
Antonimologia: 1. Dificuldade comunicacional. 2. Travão comunicativo.
Estrangeirismologia: o know-how na comunicabilidade favorecendo as interrelações
conscienciais; a open mind favorecendo a comunicação interassistencial; a expertise comunicológica; o modus operandi comunicativo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência da comunicabilidade interassistencial.
Coloquiologia. Eis expressão coloquial atinente ao contexto: falar pelos cotovelos.
Ortopensatologia. Eis duas ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao
tema:
1. “Co unic ç o. Todas as pessoas, em tese, têm alguma facilidade de comunicação.
Quem não tem é porque vive inibido pela utocorrupç o”.
2. “F r. Se o silêncio fosse o objetivo principal na evolução, ninguém evoluiria”.
Unidade. A autexpressão é a unidade de medida da consciência comunicativa.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da comunicabilidade; o holopensene pessoal da
fluência comunicativa; os ortopensenes comunicativos; a ortopensenidade comunicativa; a troca
pensênica interassistencial; os didactopensenes; a didactopensenidade; os evoluciopensenes;
a evoluciopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; a retilinearidade autopensênica
aplicada à comunicação.
Fatologia: a facilidade comunicativa; a desinibição comunicativa; o estilo individual
e personalíssimo de comunicação; o temperamento comunicativo; a verbalização expansiva; a fala à vontade; a facilidade de transpor as ideias para o papel; a escrita expressiva; a linguagem usada de modo natural; a personalidade sociável; a tagarelice na infância; o coloquialismo; a palavra
terapêutica; as opiniões expressas nos debates; a extroversão; a ambiversão; a normoversão; a relação entre a força presencial e a facilidade de comunicação; a maneira de falar; as habilidades
e talentos comunicativos desenvolvidos em várias ressomas; a fala desenfreada; a verborragia;
a prolixidade; a hipercomunicação; a comunicação excessiva escondendo traços a serem reciclados pela consciência extrovertida; a autenticidade consciencial; a desenvoltura comunicativa voltada à tarefa do esclarecimento na docência conscienciológica; a busca pela comunicação sincera
e transparente dotada de intencionalidade hígida e cosmoética.
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a comunicação parapsíquica; o emprego sadio do laringochacra; a sinalética energética e parapsíquica pessoal na
comunicação; a exteriorização prévia de energias homeostáticas no ambiente favorecendo a apresentação das ideias; o ambiente e as consciências extrafísicas influenciando na comunicação;
a conexão com o amparo extrafísico de função facilitando a comunicação assertiva; a repercussão
multidimensional da comunicação focada na tares; o processo de comunicação nas comunexes
evoluídas; o conscienciês enquanto expressão comunicativa máxima.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autocognição–detalhismo comunicativo; o sinergismo
abertismo consciencial–inspiração comunicativa; o sinergismo neuroléxico avançado–versatilidade tarística; o sinergismo autodesinibição–oportunidade evolutiva.
Principiologia: os princípios da Cosmoética aplicados à comunicação; o princípio da
convivialidade sadia; o princípio da verbação; o princípio de toda consciência ter algo a ensinar; o princípio de falar somente o necessário quando for preciso.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) auxiliando na comunicação evolutiva; o código duplista de Cosmoética (CDC) promovendo a comunicação sincera e interassistencial; o código grupal de Cosmoética (CGC) favorecendo a comunicação interconsciencial entre
o grupocarma.
Teoriologia: a teoria da tridotação consciencial; a teoria da alternância dos papéis, ora
emissor, ora receptor influenciando o resultado da comunicação; a teoria da inteligência comunicativa; a teoria das dificuldades recíprocas.
Tecnologia: a técnica do confor na autexpressão; as técnicas histriônicas com a finalidade de gerar maior rapport assistencial; a técnica da Impactoterapia Cosmoética a partir da comunicação interassistencial; a técnica de adequação da pessoa, do horário, do local, do conteúdo
e da forma para a comunicação interassistencial; o emprego técnico da fórmula DD (desinibição
e diálogo).
Voluntariologia: o voluntário professor de Conscienciologia; o voluntariado da tares;
o voluntariado grafopensênico; o voluntário atuante na área de comunicação nas Instituições
Conscienciocêntricas (ICs).
Laboratoriologia: o laboratório da vida cotidiana diuturna; o laboratório conscienciológico da Comunicologia; o laboratório conscienciológico da Conviviologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Reeducaciologia;
o laboratório conscienciológico Tertuliarium; o laboratório conscienciológico da grupalidade;
a autexposição cosmoética do labcon.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Conviviologia.
Efeitologia: o efeito da comunicação interassistencial cosmoética; o efeito da paragenética no comunicólogo veterano; o efeito de transformação pelas palavras proferidas.
Neossinapsologia: as neossinapses oriundas da comunicação cosmoética; as neossinapses advindas das escolhas discernidoras das palavras.
Ciclologia: o ciclo momento de falar–momento de ponderar; o ciclo contínuo pensenização-verbação; o ciclo interlocutório assistencial tarístico.
Enumerologia: a comunicação fluída; a comunicação sonora; a comunicação funcional;
a comunicação versátil; a comunicação profunda; a comunicação perspicaz; a comunicação horizontal.
Binomiologia: o binômio pensar antes–expor depois; o binômio forma-conteúdo; o binômio comunicação intrafísica–comunicação multidimensional; o binômio discurso-intenção;
o binômio teática-verbação; o binômio autocoerência-enunciação; o binômio compreender–fazer-se compreender.
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Interaciologia: a interação ideia-linguagem; a interação empática emissor-receptor;
a interação retilinearidade autopensênica–comunicação interassistencial.
Crescendologia: o crescendo comunicação intrafisicalista–comunicação parapsíquica;
o crescendo verbalização-telepatização-conscienciês.
Trinomiologia: o trinômio comunicação passiva–comunicação agressiva–comunicação
assertiva; o trinômio Teaticologia-Conformática-Verbaciologia; o trinômio ortopensênico parar-refletir-falar; o trinômio logicidade–encadeamento de ideias–verbalização.
Polinomiologia: o polinômio assistencial observar-interpretar-ponderar-intervir; o polinômio cenário correto–tempo preciso–atuação competente–mensagem relevante.
Antagonismologia: o antagonismo introversão / extroversão; o antagonismo comunicação taquirrítmica / comunicação verborrágica; o antagonismo esclarecimento / doutrinação;
o antagonismo fechadismo / abertismo.
Paradoxologia: o paradoxo de poucas palavras poderem desencadear grandes mudanças na consciência predisposta.
Politicologia: a liberdade de expressão na democracia; a comunicocracia; a argumentocracia; a discernimentocracia; a assistenciocracia; a conviviocracia; a exemplocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada aos métodos e práticas da comunicação.
Filiologia: a comunicofilia; a verbofilia; a argumentaciofilia; a neofilia; a coerenciofilia;
a verbaciofilia; a conviviofilia; a mentalsomatofilia; a evoluciofilia; a sociofilia.
Fobiologia: a comunicofobia; a cogniciofobia; a neofobia; a autocriticofobia; a fobia de
autexposição.
Sindromologia: a síndrome da verborragia.
Maniologia: a fraseomania; a verbomania; a egomania; a mania de falar demais; a mania de não ter paciência para ouvir; a mania de constantemente interromper o interlocutor; a mania de responder com agressividade; a mania de falar mal dos outros.
Mitologia: o mito de a comunicabilidade ser apenas dom de nascença.
Holotecologia: a comunicoteca; a grafopensenoteca; a linguisticoteca; a fonoteca; a lexicoteca; a convivioteca; a mentalsomatoteca; a argumentoteca; a ortopensenoteca; a interassistencioteca.
Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Autopensenologia; a Laringochacrologia;
a Temperamentologia; a Parageneticologia; a Seriexologia; a Autotraforologia; a Autotrafarologia; a Intencionologia; a Verbaciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin falante.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-
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rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens argumentator; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens cognitor; o Homo sapiens didacticus; o Homo sapiens eruditus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens verbalis.
V. Argumentologia
Exemplologia: facilidade comunicativa intrafísica = a aptidão comunicacional desenvolvida no âmbito desta dimensão humana; facilidade comunicativa extrafísica = a aptidão comunicativa empregada no âmbito das interações conscienciais nas dimensões não físicas.
Culturologia: a cultura da Ortocomunicologia; a cultura da autexposição tarística;
a evitação da cultura da verborragia.
Investimento. Do ponto de vista da Experimentologia, a conscin pode utilizar a facilidade comunicativa em prol da assistencialidade, por exemplo, nas 4 formas de manifestação abaixo
elencadas em ordem alfabética:
1. Gráfica: o verbete; o artigo; o livro; a megagescon.
2. Oral: o diálogo terapêutico; a interlocução tarística.
3. Parapedagógica: a docência conscienciológica.
4. Parapsíquica: a comunicação multidimensional; a pangrafia.
Traforologia. Sob a ótica da Conscienciometria, eis, alfabeticamente ordenados, 20
exemplos de traços ou condições passíveis de serem encontrados nas conscins predispostas à facilidade comunicativa, quando cosmoética:
01. Abertismo.
02. Adaptabilidade.
03. Autenticidade.
04. Autossegurança.
05. Carisma.
06. Clareza.
07. Didática.
08. Diplomacia.
09. Erudição.
10. Extroversão.
11. Franqueza.
12. Histrionismo.
13. Loquacidade.
14. Polidez.
15. Poliglotismo.
16. Simpatia.
17. Sinceridade.
18. Sintaxidade.
19. Sociabilidade.
20. Versatilidade.
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 a facilidade comunicativa, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acanhamento: Psicossomatologia; Nosográfico.
02. Autexpressão: Comunicologia; Neutro.
03. Categoria de comunicação: Comunicologia; Neutro.
04. Colóquio evolutivo: Comunicologia; Homeostático.
05. Comunicação assertiva: Comunicologia; Neutro.
06. Comunicação interassistencial: Comunicologia; Homeostático.
07. Ferramenta de comunicação: Comunicologia; Neutro.
08. Inibição comunicativa: Psicossomatologia; Nosográfico.
09. Linguagem: Comunicologia; Neutro.
10. Mutualidade da comunicação: Comunicologia; Neutro.
11. Oratória pró-evolutiva: Comunicologia; Homeostático.
12. Saberes comunicativos: Comunicologia; Neutro.
13. Sintaxidade: Comunicologia; Homeostático.
14. Tecnicidade comunicativa: Comunicologia; Neutro.
15. Timidez: Comunicologia; Nosográfico.

A VERDADEIRA RELEVÂNCIA DA FACILIDADE COMUNICATIVA CONSISTE EM TORNAR AS EXTENSÕES DO AUTOCONHECIMENTO COMPREENSÍVEIS AOS COMPASSAGEIROS EVOLUTIVOS NAS INTERLOCUÇÕES TARÍSTICAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, possui facilidade no modus operandi de exposição do pensamento? Utiliza a aptidão comunicativa em prol do esclarecimento interconsciencial?
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 219 a 225.
2. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; revisor Alexander
Steiner; 344 p.; 150 abrevs.; 106 assuntos das folhas de avaliação; 3 E-mails; 11 enus.; 100 folhas de avaliação; 1 foto;
1 microbiografia; 100 qualidades da consciência; 2.000 questionamentos; 100 títulos das folhas de avaliação; 1 website;
glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas
152 a 171.
3. 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 318 a 329.
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 385 e 695.

A. F. C.
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FACILITADOR DA CONSCIENCIOLOGIA
(PARAPEDAGOGIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O facilitador da Conscienciologia é a conscin, homem ou mulher, dedicada
a expor, com o exemplo cosmoético (Autexemplarismo) da própria vida, os princípios estruturadores do corpus da Ciência das Ciências, sem buscar convencer, persuadir, aliciar ou fazer a cabeça dos outros, mas abrindo o caminho desimpedido da reeducação urbi et orbi (Parapedagogiologia), tão somente informando (Comunicologia), de modo teático (Teaticologia) e verbacional
(Verbaciologia), conforme a autovivência das tarefas evolutivas do esclarecimento (tares; Interassistenciologia).
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo facilitar vem do idioma Francês, faciliter, “tornar fácil ou mais fácil”, e este do idioma Italiano, facilitare. Apareceu no Século XVI. A palavra consciência provém
do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e esta do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Surgiu no
Século XIII. O elemento de composição logia procede do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte;
tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”.
Sinonimologia: 1. Comunicador da Conscienciologia. 2. Informador da Conscienciologia. 3. Exemplificador da Conscienciologia. 4. Amparador intrafísico conscienciológico.
Neologia. As 3 expressões compostas facilitador da Conscienciologia, minifacilitador
da Conscienciologia e megafacilitador da Conscienciologia são neologismos técnicos da Parapedagogiologia.
Antonimologia: 1. Professor da Ciência Convencional. 2. Catedrático da Eletronótica.
3. Persuasor do Academicismo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o assunto: – Conscienciólogo: facilitador autopesquisístico.
II. Fatuística
Pensenologia: a retilinearidade da autopensenização; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a facilitação na Conscienciologia; a exequibilidade da facilitação conscienciológica; a autopredisposição prestativa; o voluntariado conscienciológico; a comunicação conscienciológica; a exemplificação conscienciológica; o vínculo consciencial; a carga da convivialidade; a intercompreensão máxima; a melhor atitude pró-proéxis; o holopensene pessoal facilitador; o corte das automimeses dispensáveis; o combate às doutrinações; a evitação das lavagens subcerebrais; as prioridades evolutivas; a eumatia conscienciológica; a evitação das interprisões grupocármicas; a policarmalidade vivida; o Curso de Conscienciologia; o evento da Conscienciologia; a Cognópolis: Cidade do Conhecimento.
Parafatologia: a cosmovisão intra e extrafísica.
III. Detalhismo
Voluntariologia: a Instituição Conscienciocêntrica (IC); a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação.
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Legislogia: a lei do maior esforço.
Holotecologia: a pedagogoteca; a logicoteca; a cosmoeticoteca; a teaticoteca; a experimentoteca; a democracioteca; a criticoteca.
Interdisciplinologia: a Parapedagogiologia; a Didactologia; a Filosofia da Educação;
a Autodiscernimentologia; a Holomaturologia; a Intrafisicologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Argumentologia; a Definologia; a Determinologia; a Priorologia; a Coerenciologia;
a Paraprospectiva; a Interassistenciologia; a Perfilologia; a Caracterologia; a Conscienciometrologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: o ser desperto; a microminoria humana da Conscienciologia.
Masculinologia: o facilitador da Conscienciologia; o voluntário da Conscienciologia;
o comunicador; o pesquisador; o exemplificador da Conscienciologia; o executor da tares; o tenepessista; o projetor consciente; o inversor existencial; o reciclante existencial; o proexólogo;
o epicon lúcido; o conscienciólogo; o parapedagogo; o autor conscienciológico; o macrossômata;
o agente retrocognitor.
Femininologia: a facilitadora da Conscienciologia; a voluntária da Conscienciologia;
a comunicadora; a pesquisadora; a exemplificadora da Conscienciologia; a executora da tares;
a tenepessista; a projetora consciente; a inversora existencial; a reciclante existencial; a proexóloga; a epicon lúcida; a consciencióloga; a parapedagoga; a autora conscienciológica; a macrossômata; a agente retrocognitora.
Hominologia: o Homo sapiens exemplar; o Homo sapiens facilitator; o Homo sapiens
magister; o Homo sapiens paedagogus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minifacilitador da Conscienciologia = quem dá aulas sobre temas da
Conscienciologia; megafacilitador da Conscienciologia = quem pesquisou, redigiu e publicou
a própria obra-prima, ou megagescon, sobre tema específico da Conscienciologia.
Autexperimentações. Segundo os conceitos da Descrenciologia, ou seja, o princípio da
descrença, a conscin lúcida não acredita em ninguém, mas experimenta, por si própria, e chega às
próprias convicções a respeito das abordagens ao Cosmos.
Heterocríticas. Do ponto de vista da Refutaciologia, e do binômio admiração-discordância, o conscienciólogo (ou consciencióloga) aceita o contraditório, a heterocrítica e os debates
racionais úteis sobre os assuntos fundamentais da vida continuada.
CPC. No âmbito da Holomaturologia, e conforme o código pessoal de Cosmoética, importa, antes de tudo, na vida multidimensional, a autoconduta de respeito aos direitos e à liberdade das outras consciências, conscins e consciexes, em todos os níveis evolutivos.
PEP. Em função da Experimentologia, de acordo com o princípio do exemplarismo pessoal, o inteligente é empregar as verbações em todas as posturas dentro da Socin, ainda patológica, somente expondo as realidades depois de construídas com autoridade profissional.
Descartes. Nos estudos da Verponologia, a abordagem realista às verdades relativas de
ponta (verpons) da Conscienciologia descarta qualquer intenção visionária, infantil ou romântica
de massificação desta Neociência.
Caracterologia. No contexto da Conscienciometrologia, e apoiado nas considerações
precedentes, o conscienciólogo ideal, homem ou mulher, a rigor, evita 4 condições vulgares, comuns e até profissionais, aqui dispostas na ordem funcional:
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1. Comunicador: não pretende persuadir, apenas comunica os achados conscienciológicos na condição de agente retrocognitor daquelas consciências já vivenciadoras do Curso Intermissivo pré-ressomático (Intermissiologia).
2. Informador: não se julga, de fato, professor, mas, acima de tudo, tão somente informador (Intencionologia) das técnicas conscienciológicas, inclusive para as personalidades buscadoras-borboletas e erráticas quanto à multidimensionalidade consciencial.
3. Facilitador: não busca ensinar, ao modo convencional, e sim, na condição de superaprendente, consciente quanto à própria ignorância alfabetizada e diplomada, estuda junto e facilita
a vivência por parte dos interessados nas autopesquisas avançadas dentro do holopensene das proéxis grupais (maxiproéxis; Proexologia; Presenciologia).
4. Construtor: não se rende à ansiedade pré-maternal sobre as próprias cognições, contudo, busca viver com a paciência construtiva de quem entende a autoconscientização geral como
sendo trabalho pessoal, grupal, persistente e multimilenar de reeducação básica, o único passível
de transformar o mega-hospital terrestre atual na Megaescola Planetária (Terra).
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 facilitador da Conscienciologia, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Agente retrocognitor: Mnemossomatologia; Homeostático.
02. Amplificador da consciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
03. Aula de Conscienciologia: Parapedagogiologia; Homeostático.
04. Autexemplificação: Cosmoeticologia; Neutro.
05. Código pessoal de Cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
06. Compassageiro evolutivo: Evoluciologia; Neutro.
07. Corpus da Conscienciologia: Experimentologia; Homeostático.
08. Musa científica: Experimentologia; Neutro.
09. Princípio do exemplarismo pessoal: Cosmoeticologia; Homeostático.
10. Repetição paciente: Experimentologia; Homeostático.

O MAIS RACIONAL, RELEVANTE, PRIORITÁRIO E INTELILIGENTE AO CONSCIENCIÓLOGO, HOMEM OU MULHER,
É BUSCAR EXEMPLIFICAR, NA PRÓPRIA VIDA HUMANA,
A CONDIÇÃO DE FACILITADOR DA CONSCIENCIOLOGIA.
Questionologia. Você vive com total autoconsciência da própria condição de facilitador
da Conscienciologia? Você se sente confortável com tal posicionamento evoluído?
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FACULDADE DE REGISTRAR
(AUTODIDATICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A faculdade de registrar é o talento de a conscin gravar, em si mesma, as
impressões e detalhismos dos fatos do dia a dia, por meio dos sentidos somáticos e parapercepções holossomáticas, fixando as autovivências e paravivências através da holomemória.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra faculdade vem do idioma Latim, facultas, “facilidade; faculdade;
meio; poder; possibilidade; força; virtude; propriedade; talento natural; capacidade; Arte”, provavelmente sob influência do idioma Francês, faculte, “conhecimento; saber; capacidade; aptidão;
direito; meio; lugar onde se faz o ensino universitário; corpo encarregado de ensino especial em
determinada universidade”. Surgiu no Século XV. O termo registro provém do idioma Latim Medieval, registrum, derivado do idioma Latim Tardio, regesta, “catálogo”, de regerere, “repor; tornar a fazer; ajuntar; reunir”, provavelmente sob influência do idioma Francês, registre, “livro onde se anotam as atas”. Apareceu no Século XIII. O vocábulo registrar surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Faculdade de gravar. 2. Capacidade de memorizar.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 7 cognatos derivados do vocábulo facultar: faculdade; facultada; facultado; facultativa; facultativo; facultosa; facultoso.
Neologia. As duas expressões compostas faculdade de registrar comum e faculdade de
registrar evoluída são neologismos técnicos da Autodidaticologia.
Antonimologia: 1. Inépcia perceptiva. 2. Hipomnésia.
Estrangeirismologia: os tipos de backup; os registros da Internet; o Paraperceptarium;
a collecting memorabilia; os archives mentais; o papel do laptop pessoal no registro dos fatos;
a FEP como sendo o primeiro megacurriculum vitae ou personal file; a keyword; o notebook.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao autodidatismo intra e extrafísico permanente.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da holomemória; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; a qualidade dos registros mnemônicos dos
pensenes na holomemória; o registro ideativo e a valorização dos autopensenes.
Fatologia: a faculdade de registrar; a capacidade de memorizar; o atributo de gravar as
experiências; o talento de fixar as autovivências relevantes; o registro mnemônico permanente;
o taquipsiquismo aplicado no repositório de lembranças; o Caderno do Autopesquisador; o registro da previsão; o registro da antevisão; o registro da simulcognição; o repositório de registros;
a Holoteca; a biblioteca pessoal; a Arquivística Pessoal; as fontes cognitivas disponíveis; a estocagem das informações utilitárias; os dicionários cerebrais pessoais; o registro vocabular e a valorização da autocomunicabilidade; o registro experiencial e a valorização da própria vida.
Parafatologia: o registro dos parafatos e parafenômenos; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os meios multidimensionais de registro; o livro escrito e publicado hoje como sendo o registro ideal, a cápsula do tempo para o autorrevezamento multiexistencial amanhã ou para a posteridade; o registro parapsíquico e a valorização da autoparaperceptibilidade;
o levantamento das sinaléticas energéticas e parapsíquicas pessoais; a projeciografia; a pangrafia;
a parapsicoteca.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo mentalsomático apreensão-registro; o sinergismo transcrição da experiência–fixação mnemônica.
Principiologia: o princípio do registro eterno das automanifestações conscienciais;
o princípio da descrença.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) conscientizando quanto à qualificação dos registros na Ficha Evolutiva Pessoal (FEP).
Teoriologia: a teoria da holomemória.
Tecnologia: a mnemotécnica; a técnica da rememoração das paravivências; a tecnografia; a técnica do diário autobiográfico; a técnica dos originais fetais; a técnica do fichamento
mentalsomático; a técnica das 5 horas de autorreflexão; a técnica do atacadismo consciencial.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das autorretrocognições.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Conscienciometrologistas; o Colégio Invisível dos
Mnemossomatologistas.
Efeitologia: o efeito potencializador dos registros seletivos de experiências; o efeito
cosmovisiológico da análise do acervo de registros; o efeito profilático do estudo dos retroerros
registrados; o efeito fixador mnemônico das vivências emocionais.
Neossinapsologia: a formação de neossinapses.
Ciclologia: o ciclo registrar-analisar-concluir; o ciclo arquivar-inventariar; o ciclo diário do tertuliano ler-ouvir-refletir-questionar-registrar.
Enumerologia: as palavras e as expressões; as frases e os textos; as enumerações e as
interitemizações; os gráficos e as tabelas; os esquemas e os quadros; os desenhos e os mapas; os
fluxogramas e os organogramas.
Binomiologia: o binômio inteligência-memória; o binômio autoconsciencialidade-automemória; o binômio folha em branco–caneta sempre à mão; o binômio hábitos saudáveis–rotinas úteis aplicadas à retenção mnemônica.
Interaciologia: a interação registro autobiográfico–registro historiográfico; a interação
registro de experiências–evitação de retrabalho.
Trinomiologia: o trinômio ideia-reflexão-registro; o trinômio leitura-registro-redação;
o trinômio análise-classificação-registro; o trinômio Projeciografologia-Psicografologia-Pangrafologia; o trinômio atenção-concentração-memorização; o trinômio disponibilidade-paciência-perseverança.
Polinomiologia: o polinômio captar-conservar-lembrar-registrar; o polinômio fatuística-parafatuística-casuística-paracasuística; o polinômio memória organísmica–memória cerebral–memória paracerebral–holomemória pessoal.
Antagonismologia: o antagonismo dialética / registro grafado; o antagonismo memória
de elefante / hipomnésia; o antagonismo lembrança / esquecimento; o antagonismo autografia
cutânea / fixação mnemônica.
Politicologia: a democracia; a relevância dos registros históricos na conscientização política.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada ao desenvolvimento autevolutivo.
Filiologia: a mnemofilia; a grafofilia; a neofilia; a autorraciocinofilia.
Sindromologia: a graforragia na síndrome de Amiel; as perdas mnemônicas na síndrome
de Alzheimer.
Maniologia: a grafomania.
Holotecologia: a raciocinoteca; a lucidoteca; a cognoteca; a ciencioteca; a mentalsomatoteca; a mnemoteca; a metodoteca; a somatoteca.
Interdisciplinologia: a Autodidaticologia; a Mnemossomatologia; a Mentalsomatologia;
a Holomaturologia; a Intrafisicologia; a Parapercepciologia; a Extrafisicologia; a Evoluciologia;
a Projeciografia; a Conscienciografia; a Infocomunicologia; a Arquivologia; a Inventariologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin registradora; a conscin enciclopedista; a conscin organizada.
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 escriba.
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 escriba.
Hominologia: o Homo sapiens registror; o Homo sapiens archivista; o Homo sapiens
notarius; o Homo sapiens sapientior; o Homo sapiens cosmopolita; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens holothecarius; o Homo sapiens scriptor.
V. Argumentologia
Exemplologia: faculdade de registrar comum = a condição de fixação medíocre das realidades intrafísicas pela conscin vulgar, crosta-a-crosta, da robéxis; faculdade de registrar evoluída = a condição de fixação complexa das realidades multidimensionais pela conscin lúcida intermissivista.
Culturologia: a cultura da Mnemossomatologia; a preservação da memória cultural;
a cultura útil.
Caracterologia. Sob a ótica da Intrafisicologia, eis, por exemplo, na ordem funcional,
7 categorias de sentidos, percepções e parapercepções ou hábitos mais comuns, cuja fixação ou
registro depende da memória pessoal:
1. Autopticologia: o ato de saber enxergar.
2. Autacusticologia: o ato de saber escutar.
3. Auto-Hapticologia: o ato da sensibilidade lúcida ao toque.
4. Autografopensenologia: o hábito de manter a folha de papel no bolso; a prancheta
na mão.
5. Autarquivologia: o diário pessoal; o laptop; a Arquivística.
6. Autorreflexologia: a autoortopensenização mnemônica.
7. Autoparapercepciologia: as parapercepções; a psicometria; a clarividência; a projetabilidade lúcida (PL).
Taxologia. À luz da Inventariologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, 3 categorias
de registros básicos:
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1. Registro mnemônico: intraconsciencial; o registro cerebral e paracerebral; a assimilação mnemônica.
2. Registro gráfico: extraconsciencial; o registro físico; a memória auxiliar; a perpetuação dos dados.
3. Registro energético: extraconsciencial; o registro cósmico; a impregnação nas energias de informações recuperáveis; a psicometria.
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 faculdade de registrar, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
02. Agenda vazia: Parapatologia; Nosográfico.
03. Amplificador da consciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
04. Arquivologia: Experimentologia; Neutro.
05. Autografia cutânea: Somatologia; Neutro.
06. Autorretrocognição: Mnemossomatologia; Neutro.
07. Cosmovisiologia: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
08. Detalhismo: Experimentologia; Homeostático.
09. Dicionário cerebral analógico: Mnemossomatologia; Homeostático.
10. Holomnemônica: Mnemossomatologia; Homeostático.
11. Intelecção: Mentalsomatologia; Homeostático.
12. Interrelações interdisciplinares: Mentalsomatologia; Homeostático.
13. Inventariologia: Proexologia; Homeostático.
14. Registro eterno: Experimentologia; Neutro.
15. Senso universalista: Cosmoeticologia; Homeostático.

A FACULDADE DE REGISTRAR INTRACONSCIENCIALMENTE OS FATOS SE INSERE ENTRE AS PROPULSORAS
MÁXIMAS DA EVOLUÇÃO DA CONSCIÊNCIA EM FUNÇÃO
DA DINÂMICA EXIGIDA PELA ARQUIVOLOGIA PESSOAL.
Questionologia. Qual a faculdade de registrar predominante em você, leitor ou leitora?
Desde quando?
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FAIXA CONSCIENCIOLÓGICA
(EVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A faixa conscienciológica é a categoria, nível, estado ou período específico
de manifestação evolutiva predominando na consciência, abrangendo a vida intrafísica (Intrafisicologia) e a vida extrafísica (Extrafisicologia).
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo faixa vem do idioma Latim, fascia, “tira, banda, atadura”. Apareceu no Século XIV. A palavra consciência deriva também do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”,
e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Surgiu no Século XIII. O elemento de composição logia provém do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento
sistemático de 1 tema”. Apareceu, no idioma Português, a partir da Idade édia.
Sinonimologia: 1. Escala conscienciológica. 2. Período conscienciológico. 3. Autoconscienciometrologia. 4. Autopesquisologia.
Neologia. As 3 expressões compostas faixa conscienciológica, minifaixa conscienciológica e maxifaixa conscienciológica são neologismos técnicos da Evoluciologia.
Antonimologia: 1. Ignorância da Autopesquisologia. 2. Indiferença consciencial.
3. Falta de autocrítica. 4. Alienação.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais.
II. Fatuística
Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os didactopensenes; a didactopensenidade.
Fatologia: a faixa conscienciológica; os atos conscienciométricos; a autexperimentação
racional; a dissecção analítica; a abordagem consciencial; a heteroabordagem intrafísica; a identificação pessoal; o momento evolutivo; a escala das prioridades evolutivas; o período da idade física; a escala evolutiva das consciências; a autocorreção do curso evolutivo; a autocrítica; o autodesconfiômetro; a amplificação da consciencialidade; a autocompreensão da consciencialidade; o
revisionismo cosmoético em grupo; as interrelações interdisciplinares.
Parafatologia: a heteroabordagem extrafísica; a intermissibilidade; a autoparaprocedência.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Holotecologia: a mensuroteca; a conscienciometroteca; a inventarioteca; a cronoteca;
a taxoteca; a qualitoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Comunicologia; a Intrafisicologia; a Extrafisicologia; a Paracronologia; a Parassemiologia; a Recexologia; a Conscienciometrologia; a Consciencioterapia; a Inventariologia Pessoal.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin; a consréu transmigrada; a consréu ressomada; a consciex; o feto;
a Consciex Livre (CL).
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Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o jovem; o adulto.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a jovem; a adulta.
Hominologia: o Homo sapiens intraphysicologus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens autoparaprocedens; o Homo sapiens despertus;
o Homo sapiens semiconsciex; o Homo sapiens teleguiatus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minifaixa conscienciológica = o nível consciencial da consciênçula;
maxifaixa conscienciológica = o nível consciencial da Consciex Livre.
Tabelologia. Sob a ótica da Parapedagogiologia, eis, por exemplo, dispostas na ordem
funcional, 3 categorias de faixas indispensáveis à compreensão da evolução de todas as consciências ao nível hominal:
1. Faixas Evolutivas das Consciências.
2. Faixas Ocupacionais das Consciexes.
3. Faixas Etárias das Conscins.
Tabela – Faixas Evolutivas das Consciências
Nos

Consciências

01.

Consréu Transmigrada

Conscientia transmigrans

10% do Serenão

02.

Consréu Ressomada

Homo sapiens reurbanisatus

20% do Serenão

03.

Pré-serenão Vulgar

Homo sapiens sapiens

25% do Serenão

04.

Isca Inconsciente

Homo sapiens assistens

25% do Serenão

05.

Tenepessista

Homo sapiens tenepessista

25% do Serenão

06.

Projetor Consciente

Homo sapiens projectius

30% do Serenão

07.

Epicon Lúcido

Homo sapiens epicentricus

35% do Serenão

08.

Conscienciólogo

Homo sapiens conscientiologus

40% do Serenão

09.

Desperto

Homo sapiens despertus

50% do Serenão

10.

Semiconsciex

Homo sapiens semiextraphysicus

60% do Serenão

11.

Teleguiado Autocrítico

Homo sapiens teleguiatus

65% do Serenão

12.

Evoluciólogo

Homo sapiens evolutiologus

75% do Serenão

13.

Serenão

Homo sapiens serenissimus

14.

Consciex Livre (CL)

Conscientia libera

Hominologia

%

100% (modelo)
 Evolutivo
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Tabela – Faixas Ocupacionais das Consciexes
Nos

Ocupações Extrafísicas

Categorias de Consciexes

1.

Parapatologia

Assediadores em Geral

2.

Pararreurbanologia

Consréus, Reurbexes

3.

Transmigraciologia

Entrantes, Transferidos

4.

Autopesquisologia

Paracorpo Discente (CI)

5.

Assistenciologia

Amparadores em Geral

6.

Parapedagogiologia

Paracorpo Docente (CI)

7.

Evoluciologia

Evoluciólogos, Evoluciólogas

8.

Serenologia

Serenões, Serenonas

9.

Liberaciologia

Consciexes Livres (CLs)
Tabela – Faixas Etárias das Conscins

Nos

Períodos da Vida Humana

Idades do Soma

01.

Vida Fetal (Feto)

Da Concepção à Ressoma

02.

Neonatologia (Neonato)

De

03.

Lactância (Lactante, lactente)

Dos 29 dias de vida até aos 02 anos

04.

Primeira Infância

Dos 02 anos e 1 dia até aos 04 anos

05.

Segunda Infância

Dos 04 anos e 1 dia até aos 10 anos

06.

Pré-adolescência

Dos 10 anos e 1 dia até aos 15 anos

07.

Adolescência (Adolescente)

Dos 15 anos e 1 dia até aos 20 anos

08.

Pós-adolescência

Dos 20 anos e 1 dia até aos 26 anos

09.

Adultidade (Adulto)

Dos 26 anos e 1 dia até aos 40 anos

10.

Meia-idade

Dos 40 anos e 1 dia até aos 65 anos

11.

Terceira Idade

Dos 65 anos e 1 dia até aos 80 anos

12.

Quarta Idade

Dos 80 anos e 1 dia até à Dessoma

01 dia de vida até aos 28 dias

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 faixa conscienciológica, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Autexpressão: Comunicologia; Neutro.
2. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
3. Ciclo multiexistencial pessoal: Seriexologia; Neutro.
4. Elenco da Conscienciologia: Conviviologia; Homeostático.
5. Elencologia: Grupocarmologia; Neutro.
6. Momento evolutivo: Paracronologia; Neutro.
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7. Transmigraciologia Extrafísica: Extrafisicologia; Neutro.

QUANTO MAIS A PESSOA PESQUISA A SI MESMA,
MAIORES AS POSSIBILIDADES DE MELHORIA DO AUTOCONHECIMENTO, AUTOIMAGEM, AUTESTIMA E DA PROFILAXIA DAS AUTODECEPÇÕES NO FUTURO IMEDIATO.
Questionologia. Em quais faixas evolutiva e etária você se situa na condição atual de
conscin? Você já ultrapassou o patamar do objetivo colimado pela própria proéxis?
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 198, 823 a 825.
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FALÁCIA
(FALACIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A falácia é o engano intencional, o logro, a burla ou o argumento vicioso
e enganador.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo falácia vem do idioma Latim, fallacia, “engano; trapaça; manha”.
Surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 01. Ardil; argumento capcioso; arrazoado sofístico. 02. Astúcia aliciadora. 03. Cinismo; declaração arguciosa. 04. Definição inexata; observação inexata. 05. Embuste; enganação premeditada. 06. Falsa analogia; falsidade; fraude. 07. Ignorância da questão;
ignorância de causa; ignorância quodlibetica. 08. Ilogismo. 09. Perfídia; tese cínica. 10. Raciocínio vicioso; sofisma; solércia; subterfúgio.
Neologia. Os 2 vocábulos minifalácia e megafalácia são neologismos técnicos da Falaciologia.
Antonimologia: 01. Argumento racional. 02. Conhecimento de causa. 03. Logismo.
04. Definição exata; observação exata. 05. Raciocínio conclusivo correto. 06. Verdade implícita. 07. Analogia correta. 08. Conhecimento do assunto. 09. Logicidade; raciocínio lógico. 10.
Antissofisma.
Estrangeirismologia: o ignoratio elenchi; o pour épater les bourgeois.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Intencionologia e à Cosmoeticologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da anticosmoética; os falaciopensenes; a falaciopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os pseudopensenes; a pseudopensenidade.
Fatologia: a falácia; a anticosmoética; a inautenticidade; a infidedignidade; a contraverdade; a mentira; o artifício; a prótese; a doutrinação; a manipulação das conscins; o deslouvor
à cognição de outrem; a indissociabilidade necessária entre lógica e discernimento.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da descrença.
Teoriologia: a teoria da argumentação; a teoria da razão comunicacional; a teoria dos
silogismos.
Tecnologia. As falácias implícitas, impressas e jornalísticas, aparecem com frequência
maior na aplicação pública das técnicas persuasivas de estilística, retórica, oratória e eloquência,
representando verdadeiras arapucas ou ciladas aos pesquisadores e pesquisadoras cosmoéticos,
quando desatentos. No caso, é imprescindível certa malícia cosmoética a fim de se proceder ao
preenchimento das lacunas deixadas por desconhecimento ou intencionalmente.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório
conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Proéxis; o laboratório
conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium;
o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico Serenarium;
o laboratório conscienciológico da Paraeducação.
Ciclologia: o ciclo causa-efeito.
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Enumerologia: a sofística; o achismo; o ignorantismo; o ilogismo; o acriticismo;
o absolutismo; o teologismo.
Binomiologia: o binômio aparência-conteúdo; o binômio fato-versões; o binômio indução-dedução; o binômio argumentação mentalsomática–argumentação psicossomática.
Interaciologia: a interação afirmação-evidência.
Crescendologia: o crescendo premissa-conclusão.
Trinomiologia: o trinômio consistência-coerência-racionalidade.
Antagonismologia: o antagonismo falácia / paradoxo.
Paradoxologia. Ocorre evidente paradoxo prático: as falácias explícitas na imprensa são
obviamente sempre implícitas para o povo em geral, porque as matérias não apontam claramente,
nem os autores, evidentemente, confessam as próprias falácias através dos títulos dos artigos, reportagens e entrevistas.
Politicologia: a lucidocracia; a argumentocracia; a discernimentocracia; a logicocracia;
a descrenciocracia; a cognocracia; a falaciocracia.
Legislogia: a lei das probabilidades.
Filiologia: a definofilia.
Fobiologia: a discernimentofobia; a raciocinofobia.
Sindromologia: a síndrome da mediocrizaç ão; a síndrome da insegurança; a síndrome
da subestimação da inteligência alheia.
Maniologia: a falaciomania.
Mitologia: o mito do canto das sereias.
Holotecologia: a criticoteca; a mentalsomatoteca; a argumentoteca; a logicoteca; a filosofoteca; a pensenoteca; a hermeuticoteca.
Interdisciplinologia: a Falaciologia; a Parapatologia; o Ignorantismo; o Intolerantismo;
o Pirronismo; o Ficcionismo; a Teologia; a Soteriologia; a Sofística; a Subcerebrologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a pessoa falaciosa.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o homem malintencionado.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a mulher malintencionada.
Hominologia: o Homo sapiens fallax; o Homo sapiens fallaciosus; o Homo sapiens
antirretilineatus; o Homo sapiens antilogicus; o Homo sapiens bifrons; o Homo sapiens falsarius; o Homo sapiens malevolens; o Homo sapiens obsessor; o Homo sapiens pathologicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minifalácia = a inverdade relativa de ponta ou a antiverpon; megafalácia
= o salvacionismo religioso.
Culturologia: a cultura da impunidade.
Taxologia. Quanto à Holofilosofia, as falácias podem ser classificadas, grosso modo, em
duas categorias básicas:
1. Sofismas. Aquelas falácias premeditadas, incluindo a intenção enganadora, a fim de
produzir a ilusão de validade, ou seja: as falácias filosóficas clássicas da Lógica, constituídas por
falsos raciocínios ou raciocínios aparentemente corretos, argumentos viciosos, de fato, chamados
sofismas. A intenção aí é alcançar como conclusão o paradoxo ou o impasse. Os sofismas podem
ser de indução ou de dedução.
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2. Paralogismos. Aquelas falácias involuntárias, não incluindo, conscientemente, a intenção enganadora, e neste caso, diferente dos sofismas, designadas por paralogismos. O paralogismo, originariamente reflexão ou raciocínio, tem aparência de verdade, sendo diferente de sofisma, pois não é produzido de má-fé, pode ser tido como falso silogismo, contendo premissa ambígua e indicando, em certos casos, deficiência de conhecimento, falta de saber ou insciência.
Traforologia. Pela Holomaturologia, o sofisma é o pseudotrafor ou a autocorrupção lúcida e voluntária.
Essência. Na Cosmanálise, a análise científica do cosmograma, a matéria implícita
é aquela cujo tema essencial, conscienciológico, não é incluída no título em nenhuma hipótese.
Enganologia. Dentro da Comunicologia, tornam-se imperiosas a busca e a caracterização das falácias, notadamente as implícitas, a fim de evitarmos 10 ciladas mentaissomáticas próprias dos manipuladores de mentes, conscientes ou inconscientes, da atualidade terrestre:
01. Aparências. A aceitação das aparências como realidades profundas.
02. Achismos. Os achismos e palpitologias de todos os gêneros e procedências.
03. Crítica. A ausência de julgamentos auto e heterocríticos.
04. Filosofices. As filosofices fúteis e muito bem-articuladas.
05. Patopensenes. A ignorância douta pejada de patopensenes (Pensenologia).
06. Irracionalismos. Os irracionalismos ainda não detectados de maneira pública.
07. Mistificações. As mistificações dissimuladas com vocábulos brilhantes.
08. Modernidade. Os mitos onipresentes da modernidade dentro da Socin (Intrafisicologia).
09. Apriorismos. As preconcepções ou apriorismos individuais multiexistenciais.
10. Sofística. A sofística multiforme e camaleônica, própria da natureza humana.
Cienciologia. As refutações racionais podem derrubar ou falsear as falácias lógicas e as
especulações sem bases nos fatos, sendo a pedra basilar do desenvolvimento de qualquer Ciência,
em processo maturativo, eficaz e permanente a favor da consciência em evolução.
Ambiguidade. A síntese do senso da Cosmoeticologia Prática está no fato de acabar
com a vida moral ambígua da conscin, seja qual for a natureza social ou ideológica. Os pecadilhos mentais, as autocorrupções, as dissimulações, as hipocrisias, o murismo e a autopensenidade
bifronte deixam de ter razão de ser para a consciência.
Leitura. Sob a ótica da Conscienciometrologia, a leitura conscienciométrica permite
identificar, com relativa facilidade, as falácias implícitas, por mais sub-reptícias sejam, nos discursos da imprensa diária ou nas manifestações cada vez mais poderosas do quarto poder, se o interessado, ou interessada, dispor de algumas noções básicas quanto à estrutura da inteligência
evolutiva (IE).
Hermenêutica. A interpretação conscienciológica do fato pela Cosmanálise exige autodiscernimento, atenção concentrada, isenção pessoal e ampla noção da Cosmoeticologia por intermédio de questionamentos.
Recexologia. No universo de pesquisas da Conscienciologia, a falácia implícita indica
atitude anticosmoética, negativa ou à espera de retificação, e, por isso, pode ser inserida nas pesquisas da Recexologia tratando da recin, ou reciclagem intraconsciencial, e da recéxis, ou reciclagem existencial, objetivando a proéxis (Proexologia) da conscin e a dinâmica pertinente da evolução (Evoluciologia).
Multidimensionalidade. A Conscienciologia pesquisa a autoconsciência. A consciência
vivencia o processo evolutivo em várias dimensões. As interpretações conscienciológicas têm de
ultrapassar a craveira comum da visão acanhada característica da dimensão humana e da mentalidade estreita do Homo sapiens vulgaris.
Causas. As causas da falácia implícita derivam da dissimulação epidêmica nos holopensenes da Socin, ainda patológica, onde a verdade relativa de ponta, explícita, não estabeleceu
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qualquer domínio duradouro no presente, mesmo nas áreas e frentes mais evoluídas do conhecimento do Homem.
Heterocrítica. A heterocrítica desenvolvida sobre qualquer ocorrência há de ser, antes
de tudo, cosmoética. A crítica pela crítica ou a polêmica pela polêmica, sem apresentarem qualquer utilidade, fruto sadio ou solução evoluída, são absurdos gerados pela imaturidade consciencial exigindo ser evitados dentro do holopensene conscienciológico essencialmente cosmoético.
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 falácia, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Adversário ideológico: Conviviologia; Neutro.
02. Argumentação ilógica: Comunicologia; Nosográfico.
03. Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
04. Falaciologia: Parapatologia; Nosográfico.
05. Ilogicidade: Parapatologia; Nosográfico.
06. Inautenticidade: Parapatologia; Nosográfico.
07. Jornalismo marrom: Comunicologia; Nosográfico.
08. Sedução da simplificação: Psicossomatologia; Nosográfico.
09. Tríade da erronia: Parapatologia; Nosográfico.
10. Verdade prioritária: Verponologia; Homeostático.

A FALÁCIA, DE TODAS AS FORMAS, DEVE SER EVITADA
PELA CONSCIN LÚCIDA EM FUNÇÃO DA CARACTERÍSTICA
PATOLÓGICA, INARREDÁVEL, DOS AUTOPENSENES TÓXICOS CAPAZES DE PIORAR O HOLOPENSENE PESSOAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda emprega algum tipo de falácia na vida diária? Por qual razão?
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FALACIOLOGIA
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A Falaciologia é a Ciência aplicada aos estudos específicos, técnicos, sistemáticos ou pesquisas sobre as falácias, sofismas, ilogicidades, raciocínios falsos, interpretações
errôneas, ignorâncias em geral ou manifestações autopensênicas irracionais simulando veracidade.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo falácia vem do idioma Latim, fallacia, “engano; trapaça; manha”.
Surgiu no Século XV. O elemento de composição logia provém do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”.
Sinonimologia: 01. Sofismologia. 02. Enganologia. 03. Dogmatologia. 04. Apedeutismologia. 05. Ignoranciologia. 06. Contradiciologia. 07. Insciciologia; Inscienciologia. 08. Inexperienciologia. 09. Incoerenciologia. 10. Estulticiologia.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 10 cognatos derivados do vocábulo falácia: falaciar; falacíloco; falaciloquência; falacíloquo; Falaciologia; falaciosa; falacioso; falacíssimo;
falaz; megafalácia.
Neologia. O termo Falaciologia e as duas expressões compostas Falaciologia Mínima
e Falaciologia Máxima são neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 01. Logicologia. 02. Sapienciologia. 03. Erudiciologia. 04. Cogniciologia. 05. Raciocinologia. 06. Coerenciologia. 07. Compreensiologia. 08. Percepciologia.
09. Experienciologia. 10. Civilizaciologia.
Estrangeirismologia: o raciocínio a priori; o raciocínio a posteriori; o raciocínio modus
ponens; o raciocínio modus tollens; o raciocínio non sequitur; o raciocínio in dictione.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Priorologia Cosmoética.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Falácia:
pérola falsa. Falaciologia: mentiraria diáfana.
Coloquiologia: o argumento objetivando vender gato por lebre.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da anticosmoética; os falaciopensenes; a falaciopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os ignoropensenes; a ignoropensenidade; os
pseudopensenes; a pseudopensenidade.
Fatologia: o conjunto de falácias; as falácias canônicas medievalescas; as falácias literárias; a falácia de definição; a falácia naturalista; a falácia desconstrucionista; a falácia
documental; a falácia emocional; a falácia romântica; a falácia patética; a falácia estatística; a falácia da irrelevância; a falácia da ambiguidade; os números grandes; os malentendidos culturais;
os argumentos logicamente inconsistentes; as armadilhas lógicas; a intenção de ludibriar; as conclusões sofismáticas; a inconcludência; as ilogicidades; os ilogismos; os paralogismos; as incoerências; a imprecisão; as demagogias; os desvios do pensamento; os erros de raciocínio; os raciocínios errados com aparência de verdadeiros; o raciocínio intencionalmente falso objetivando
a persuasão; as irracionalidades; o silogismo sofístico; os engodos; os artifícios; as artimanhas; as
superstições; os factoides; os truques retóricos; a ilusão de otica; as desinformações; as jumentadas; as chicanas; as pseudoverdades; as calúnias; as invencionices; a farsa; a mistificação; a fraude; a pseudossabedoria; os idiotismos culturais; os farisaísmos; o criacionismo; os bolsões conservantistas; os patrulhamentos ideológicos; a inveja intelectual; o complexo de inferioridade intelectual; o respeito à inexperiência alheia; a pouca leitura; a preguiça mental; o autodesconfiôme-
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tro; o automancômetro; o semancol; o semancômetro; a Anti-hermenêutica; o Ficcionismo;
a Desviologia; a Erística; a Antagonística; a base da ideia no ataque pessoal; o ponto falho do raciocínio; os bicondicionais tautológicos; o ceticismo; a compilação de dados.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da descrença.
Teoriologia: a teoria da coerência; a teoria da correspondência; a teoria da interpretação; a teoria epistêmica; a teoria pragmatista; a teoria semântica; a teoria da argumentação;
a teoria da prova; a teoria da demonstração; a teoria da lógica.
Tecnologia: a técnica de inferência; a técnica dos silogismos; a técnica espúria da inculcação.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia.
Efeitologia: o efeito da validação pessoal verbaciológica.
Ciclologia: o ciclo causa-efeito.
Enumerologia: a Nosologia; a Subcerebrologia; a Corrupciologia; a Pseudologia; a Voliciopatia; a Intenciopatia; a Assediologia.
Binomiologia: o binômio aparência-conteúdo; o binômio correlação-causalidade; o binômio dedução-indução.
Interaciologia: a interação afirmação-evidência.
Crescendologia: a falta do crescendo premissa-conclusão.
Trinomiologia: o trinômio consistência-coerência-racionalidade; o trinômio hipótese-teoria-lei.
Polinomiologia: o polinômio relevância-aceitabilidade-embasamento-refutação.
Antagonismologia: o antagonismo crença / verdade; o antagonismo inexplicado / inexplicável; o antagonismo dados corretos / raciocínios errados (vício da forma); o antagonismo
dados falsos / raciocínios corretos (vício de conteúdo); o antagonismo realidade / ilusão; o antagonismo Confutaciologia / Falaciologia; o antagonismo falácia / paradoxo.
Paradoxologia: a conduta paradoxal do debatedor.
Politicologia: a política demagógica da ditadura.
Legislogia: a lei das probabilidades.
Filiologia: a cienciofilia; a cogniciofilia do essencial; a definofilia.
Fobiologia: a leiturofobia.
Maniologia: a idolomania.
Mitologia: os mitos em geral.
Holotecologia: a criticoteca; a analiticoteca; a argumentoteca; a mentalsomatoteca;
a abstratoteca; a comunicoteca; a polemoteca.
Interdisciplinologia: a Falaciologia; a Parapatologia; o Ignorantismo; o Intolerantismo;
o Pirronismo; o Ficcionismo; a Teologia; a Soteriologia; a Sofística; a Subcerebrologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a isca humana inconsciente; as pessoas heterocríticas espúrias; as vítimas do porão
consciencial.
Masculinologia: o compassageiro evolutivo; o pré-serenão vulgar; os minidissidentes;
os blogueiros; os orkutistas; os assistidos no departamento de Apoio a Voluntários e Alunos
(AVA); os heterassediados.
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Femininologia: a compassageira evolutiva; a pré-serenona vulgar; as minidissidentes; as
blogueiras; as orkutistas; as assistidas no departamento de Apoio a Voluntários e Alunos (AVA);
as heterassediadas.
Hominologia: o Homo obtusus; o Homo sapiens antirretilineatus; o Homo sapiens antilogicus; o Homo sapiens omissus; o Homo sapiens bifrons; o Homo sapiens malevolens; o Homo
sapiens obsessor.
V. Argumentologia
Exemplologia: Falaciologia Mínima = o conjunto de raciocínios falsos para enganar alguém suscetível; Falaciologia Máxima = o conjunto de raciocínios falsos, políticos, para enganar
o povo ou a massa humana impensante.
Culturologia: a cultura da impunidade.
Taxologia. À luz da Holomaturologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 60 itens ou
temas de confusões falaciosas, desde as complexas às mais simplórias, autoconscientes ou inconscientes, quando a Fatuística (ou Parafatuística) é substituída pelo Ignorantismo (Obscurantismo
ou Confusionismo):
Tabela – Insciências da Falaciologia
Nos

Fatuística

Ignorantismo

01.

Amparador pessoal de função

Guia amaurótico pessoal

02.

Auteducação (polidez)

Eufemística excessiva

03.

Autevolução sincera

Demagogia religiosa

04.

Autexperiência inefável

Ditadura do paradigma eletronótico

05.

Autocompreensão do Cosmos

Achismo (Palpitometria)

06.

Autodisciplina detalhista

Transtorno obsessivo-compulsivo (TOC)

07.

Autolucidez consciencial

Elitismo intelectual racista

08.

Autorganização sadia

Lavagem subcerebral

09.

Autoprojetor consciente

Médium lavado cerebralmente

10.

Autoquestionamento (urbi et orbi)

Unanimidade corporativa

11.

Autovivência sadia (independência)

Repetibilidade científica convencional

12.

Binômio admiração-discordância

Desafeição (mágoa, ressentimento)

13.

Binomiologia (convergência)

Antagonismologia (divergência)

14.

Ciência (especialidade)

Religião (seita)

15.

Consciência (em si)

Energia consciencial (EC)

16.

Conscienciologia (neoparadigma)

Materiologia (ou religiosismo)

17.

Conscin interessada

Conscin autassediada

18.

Cosmoconsciência

Onirismo vulgar

19.

Cosmoética Pessoal

Leniência (cumplicidade, comparsaria)
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Ignorantismo

20.

Cosmoética Destrutiva

Arrogância (sardonismo)

21.

Debate público racional

Discurso pronto (apriorismose)

22.

Detalhismo (Técnica)

Perfeccionismo (doença)

23.

Dissidência ideológica a maior

Dissidência ideológica a menor

24.

Dupla evolutiva (lifetime)

Dupla sexual (fim de semana)

25.

Erudição científica

Masturbação mental

26.

Espirro (Imunologia, autodefesa)

Assediologia (intrusão interconsciencial)

27.

Fisiologia Humana

Patologia Humana

28.

Força presencial natural

Gurulatria consentida

29.

Gongo do Tertuliarium (campainha)

Sino da ICAR (hipnose, lavagem cerebral)

30.

Heteroparapsiquismo

Autalienação humana

31.

Hierarquia evolutiva (escala)

Hierarquia temporal (poder)

32.

Homo sapiens serenissimus

Homo sapiens mysticus

33.

Impactoterapia cosmoética

Argumento de autoridade (magister dixit)

34.

Informação avançada oportuna

Persuasão doutrinária inculcadora

35.

Instrumento de comunicação

Bagulho energético

36.

Intraconsciencialidade

Visual somático (Extraconsciencialidade)

37.

Invexologia técnica pessoal

Iniciação emocional mística

38.

Irreverência lógica (Heterocrítica)

Sacrilégio (Schadenfreude)

39.

Liberdade democrática

Interprisão grupocármica

40.

Maxidissidência ideológica

Apostasia religiosa

41.

Mensagem tarística da tela

Moldura secundária da tela

42.

Neoverponologia

Radicalismo (heresia)

43.

Omniquestionamento

Antifraternidade evidente

44.

Opinião pessoal democrática

Consenso eterno (interioropatia)

45.

Orismologia (Ciência)

Gongorismo (graforragia)

46.

Paraciência (Neociência)

Seita moderna gurulátrica

47.

Pé-de-meia sustentável libertário

Voto de pobreza demagógico

48.

Personalidade controvertível

Personalidade baratrosférica

49.

Prática diária da tenepes

Religiosidade beata

50.

Princípio da descrença

Crendice atávica

51.

Projeção consciencial lúcida

Projeção imaginativa (Imagisticologia)

52.

Proposição racional científica

Dogma teológico tradicional

53.

Saldo da ficha evolutiva pessoal

Crédito, fama ou status temporal
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Ignorantismo

54.

Seriexologia Humana

Evolução subumana

55.

Similaridade fenomênica

Identificação fenomênica

56.

Sistemática racional

Soteriologia (Salvacionismo)

57.

Tarefa do esclarecimento (Tares)

Confusionismo ignaro

58.

Universalismo (Holofilosofia)

Murismo (Parapatologia)

59.

Verponologia (Teaticologia)

Utopismo (Falaciologia)

60.

Verpon temporária (Refutaciologia)

Verdade absoluta (Absolutismo)

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 Falaciologia, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Adversário ideológico: Conviviologia; Neutro.
02. Aparência: Intrafisicologia; Nosográfico.
03. Argumentação ilógica: Comunicologia; Nosográfico.
04. Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
05. Guia desorientador: Parapatologia; Nosográfico.
06. Ilogicidade: Parapatologia; Nosográfico.
07. Inautenticidade: Parapatologia; Nosográfico.
08. Jornalismo marrom: Comunicologia; Nosográfico.
09. Preço da verpon: Verponologia; Homeostático.
10. Sedução da simplificação: Psicossomatologia; Nosográfico.
11. Tríade da erronia: Parapatologia; Nosográfico.
12. Verdade prioritária: Verponologia; Homeostático.

A FALACIOLOGIA EXIGE ESTUDO ATENTO DA CONSCIN
LÚCIDA PRINCIPALMENTE QUANDO A PERSONALIDADE
VIVE INSERIDA NO MUNDO DAS IDEIAS AVANÇADAS
COM PESQUISAS DE PONTA DOS FATOS E PARAFATOS.
Questionologia. A Falaciologia alcança você, leitor ou leitora, de algum modo na vida
moderna? Os fatos falaciosos chegam a causar problema intelectual ou cosmoético para você?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices;
2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 139.
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PARCIAL DOS
(SOMATOLOGIA)

ÓRGÃOS

I. Conformática
Definologia. A falência parcial dos órgãos é a condição do desgaste paulatino, parte por
parte, dos constituintes sistêmicos do corpo humano da pessoa, homem ou mulher, androssoma
ou ginossoma, seguindo a ordem natural da Biologia Humana.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo falência vem do idioma Latim Tardio, fallentia, “engano; falta; insolvência”, de fallere, “enganar; lograr; iludir; faltar a; não cumprir; escapar a; dissimular; encobrir”. Apareceu no Século XV. O vocábulo parcial deriva também do idioma Latim Tardio, partialis, “parcial”, de pars, “parte; quinhão; porção; região; país; partido; facção; papel representado por alguém ; ofício; dever; lições aprendidas de cor; as partes genitais”. Surgiu no mesmo Século XV. A palavra órgão procede do idioma Latim, organum, “órgão; instrumento em geral ;
engenho; instrumento musical”. Apareceu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Desgaste do corpo humano. 2. Uso do próprio soma.
Neologia. As 4 expressões compostas falência parcial dos órgãos, falência parcial dos
órgãos mínima, falência parcial dos órgãos média e falência parcial dos órgãos máxima são neologismos técnicos da Somatologia.
Antonimologia: 1. Falência geral dos órgãos. 2. Conservação do próprio soma.
Estrangeirismologia: o locus minoris resistentiae; o checkup clínico periódico; o checkup odontológico periódico.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto ao emprego diuturno do próprio soma como sendo o instrumento magno de manifestação
humana.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da somaticidade sadia; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os ortopensenes; os reflexos da ortopensenidade na homeostase sadia; os prioropensenes; a prioropensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade.
Fatologia: a falência parcial dos órgãos; o desgaste natural do corpo humano; as perdas
gradativas das funções dos órgãos; os sinais de mau funcionamento; os exames preventivos detectando problemas assintomáticos; as enfermidades; as negligências; as drogas lícitas e ilícitas; as
degenerações; as oxidações; a obsolescência do material da máquina humana; o esgotamento somático; a arbitrariedade do soma sobre a consciência; as fases da vida intrafísica; o período preparatório da proéxis; o período executivo da proéxis; a inteligência pessoal aplicada no emprego útil
do soma; o macrossoma diminuindo a falência dos órgãos somáticos; o nível da Imunologia Pessoal; o Índice das Faixas Etárias Humanas.
Parafatologia: a importância do estado vibracional (EV) no autodiagnóstico corporal;
a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o poder curativo das ECs sadias.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo Profilaxia-Terapêutica; o sinergismo patológico obesidade–dessoma prematura; o sinergismo homeostático peso corporal normal–pessoa centenária.
Principiologia: o princípio da autotutela; o princípio da função plena vivificar o órgão;
o princípio da longevidade humana.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado ao uso do soma.
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Teoriologia: a teoria do macrossoma.
Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente; as técnicas de manutenção da saúde
física; as técnicas de prevenção de doenças; as técnicas profiláticas para a conservação da
homeostase somática.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Somatologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Somatologistas; o Colégio Invisível dos Gerontes.
Efeitologia: os efeitos lesivos dos abusos somáticos; os efeitos danosos ao soma atual
dos abusos em retrossomas; os efeitos dos cuidados somáticos na longevidade e na qualidade de
vida intrafísica.
Ciclologia: o ciclo da vida humana infância-juventude-maturidade-velhice; o ciclo dos
checkups periódicos; o ciclo ressoma-dessoma.
Enumerologia: o ato de tomar repouso; o ato de ir para a cama; o ato de deitar-se com
as galinhas; o decúbito dorsal; o ato de estar de molho; o ato de ferrar no sono; o ato de levantar-se com as estrelas.
Binomiologia: o binômio consciência-soma; o binômio hábitos sadios–rotinas úteis;
o binômio infecção-inflamação; o binômio lesão-disfunção; o binômio descuidos somáticos continuados–dessoma prematura.
Interaciologia: a interação inevitável soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; a interação trabalho-repouso; a interação usuário–máquina somática; a interação emocionalidade-imunidade; a interação cérebro-cerebelo.
Crescendologia: o crescendo abuso-desuso aplicado ao próprio soma.
Polinomiologia: o polinômio holossomático (aliteração) soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio dieta balanceada–exercícios moderados–sono repousante–higiene
holossomática; o polinômio racionalidade-eficácia-produtividade-evolutividade.
Antagonismologia: o antagonismo androssoma / ginossoma; o antagonismo uso consciente do soma / abuso inconsequente do soma; o antagonismo Patologia Humana / Profilaxia
Humana; o antagonismo vigor / falência; o antagonismo sintomas perceptíveis / sintomas silenciosos; o antagonismo danos reversíveis / danos irreversíveis; o antagonismo falência parcial
dos órgãos / falência geral dos órgãos (dessoma).
Paradoxologia: o paradoxo consciência vigorosa–soma deficitário; o paradoxo do soma rústico subjugar a consciência sofisticada; o paradoxo de determinados artifícios de embelezamento corporal serem danosos à saúde somática; o paradoxo dos medicamentos-venenos.
Politicologia: a democracia.
Legislogia: as leis da Natureza; as leis da Fisiologia Humana; as leis do envelhecimento
somático.
Filiologia: a biofilia sadia; a somatofilia.
Fobiologia: a tanatofobia; a algofobia; a patofobia.
Sindromologia: a síndrome da fadiga crônica; a síndrome da disfunção de múltiplos órgãos (SDMO); a síndrome da hipocondria.
Holotecologia: a somatoteca; a fisiologicoteca; a geneticoteca; a parageneticoteca; a higienoteca; a recexoteca; a dessomatoteca.
Interdisciplinologia: a Somatologia; a Somatometria; a Cerebrologia; a Cerebelologia;
a Psicomiologia; a Biorritmologia; a Evoluciologia; a Psicossomatologia; a Intrafisicologia;
a Biologia; a Imunologia; a Genealogia; a Geneticologia; a Parageneticologia; a Androssomatologia; a Ginossomatologia; a Macrossomatologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
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Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o 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 organicus; o Homo sapiens
somaticus; o Homo sapiens biophilicus; o Homo sapiens intrassomaticus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens homeostaticus; o Homo sapiens macrossomabilis; o Homo sapiens mentalsomaticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: falência parcial dos órgãos mínima = a condição de desgaste somático
menor da pessoa com idade fisiológica relativamente inferior à idade cronológica; falência parcial
dos órgãos média = a condição de desgaste somático da pessoa dentro da faixa mediana da população; falência parcial dos órgãos máxima = a condição de desgaste somático maior da pessoa
com idade fisiológica relativamente superior à idade cronológica.
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 falência parcial dos órgãos, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Animal humano: Intrafisicologia; Nosográfico.
02. Antissomática: Somatologia; Nosográfico.
03. Arbitrariedade somática: Somatologia; Neutro.
04. Biofilia: Intrafisicologia; Neutro.
05. Biofilia monopolizadora: Intrafisicologia; Nosográfico.
06. Comorbidade: Parapatologia; Nosográfico.
07. Envelhecimento: Somatologia; Neutro.
08. Funcionalidade: Intrafisicologia; Homeostático.
09. Instrumento pró-saúde: Somatologia; Homeostático.
10. Macrossomatologia: Somatologia; Homeostático.
11. Objeto ajustado: Intrafisicologia; Neutro.
12. Recepção somática: Somatologia; Neutro.
13. Rotina útil: Intrafisicologia; Homeostático.
14. Soma: Somatologia; Neutro.
15. Vida humana: Intrafisicologia; Neutro.

10812

Enciclopédia da Conscienciologia

A FALÊNCIA PARCIAL DOS ÓRGÃOS DO CORPO HUMANO É ASSUNTO INAFASTÁVEL DO UNIVERSO DOS INTERESSES DA CONSCIN LÚCIDA, HOMEM OU MULHER,
EM QUALQUER FASE EXISTENCIAL OU IDADE FÍSICA.
Questionologia. Como classifica você, leitor ou leitor, a falência parcial dos órgãos do
próprio soma? Você vive satisfeito consigo mesmo neste particular? Não carece de qualquer reciclagem no momento evolutivo?
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FALSIDADE OBJETAL
(INTRAFISICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A falsidade objetal é a qualidade falsa, enganosa, mentirosa ou fingida de
determinado objeto ou realidade do Cosmos.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra falsidade vem do idioma Latim, falsitas, “falsidade; impostura;
mentira”. Surgiu no Século XIII. O vocábulo objeto deriva também do idioma Latim, objectus,
“ação de pôr diante; interposição; obstáculo; barreira; tranqueira; objeto que se apresenta aos
olhos”. Apareceu no Século XV. O termo objetal surgiu no Século XX.
Sinonimologia: 1. Fingimento objetal. 2. Mentira objetal.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 6 cognatos derivados do vocábulo falsidade:
falseta; falsete; falsetear; falsia; falsídia; falsídico.
Neologia. O vocábulo falsidade objetal e as duas expressões compostas falsidade objetal
amadora e falsidade objetal profissional são neologismos técnicos da Intrafisicologia.
Antonimologia: 1. Autenticidade objetal. 2. Fidedignidade objetal.
Estrangeirismologia: o mise-en-scène; o principium incredulitatis; a fabrication; as fake things.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto à hiperacuidade intrafísica.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da escleropensenidade; os escleropensenes; os
criptopensenes; a criptopensenidade; os dubiopensenes; a dubiopensenidade; os entropopensenes;
a entropopensenidade; os oniropensenes; a oniropensenidade; os pseudopensenes; a pseudopensenidade; os ilusiopensenes; a ilusiopensenidade; os morfopensenes; a morfopensenidade.
Fatologia: a falsidade objetal; a pseudoverdade nas coisas; os logros; as fraudes; as mistificações; as camuflagens; as aparências enganosas; os enganos dos sentidos somáticos; as interpretações precipitadas dos fatos; a forma figurada; a ficção científica; a alegoria; o Abstracionismo; a prestidigitação; o calidoscópio; a caricatura; a fantasia; o simulacro; o vislumbre; a encenação; a lanterna mágica; o fantasmatoscópio; o diorama; o engodo; o disfarce; o postiço; a prótese;
o artifício; a máscara; o clono; o dublê; o visual produzido; o homônimo; a imagem fantasma;
a cortina de fumaça; a miragem; as tolices da metoposcopia; a inteligência artificial; o mimetismo
animal; o pastiche; a contrafação; o pseudônimo; a desatenção; o abstraimento; a interpretação
das nuvens; a ingenuidade; os pseudoeventos; as imagens-sombras; a ambiguidade cósmica; a inverossimilhança; a relação essência-aparência; a falsa santidade; a hipocrisia; o engodo da humildade-hipocrisia; a perfídia; a filáucia; a solércia; a desfaçatez; o descaramento; o fingimento; as
vassalagens; as bajulações; as sabujices; a velhacaria; a xavecagem; a louvaminha; a dulcificação;
a edulcoração; a adulcoração; as teses cínicas; a invencionice; as paródias; os arremedos;
a pantomima; a tartufice; a tartufaria; as lavagens subcerebrais; as alucinações; a impercuciência;
a insciência; a irracionalidade; a falta do desconfiômetro, do mancômetro ou do semancômetro;
os vícios da imaginação; os objetos-mentira; os objetos-embuste; a dissimulação funcional; a função utilitária questionável; a trucagem; a simulação; a fajutagem; a ficção; os falsos substitutos do
insubstituível.
Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os acidentes de percurso parapsíquicos; as transfigurações do psicossoma.
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III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da descrença; os princípios da Biônica; o princípio autocorruptor ―assim é, se lhe parece‖.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) para a minimização das ilusões
conscienciais; o código grupal de Cosmoética (CGC).
Tecnologia: as técnicas sofisticadas das camuflagens modernas; as técnicas protéticas;
a técnica do omniquestionamento.
Voluntariologia: o esforço do voluntariado tarístico para a minimização das ilusões
conscienciais.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoética.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Artistas.
Efeitologia: o efeito defensivo das camuflagens; o efeito travão dos autenganos à autevolução.
Ciclologia: o ciclo uso-desuso.
Enumerologia: as falsificações; as farsas; as fábulas; os factoides; as falácias; as fabulações; as fabricações (aliterações). Os artifícios estéticos; os artifícios emocionais; os artifícios lúdicos; os artifícios decorativos; os artifícios cenográficos; os artifícios ilusionísticos; os artifícios
manipulativos. O ato de dourar a pílula; o ato de esconder o leite; o ato de fazer cera; o uso de rédeas falsas; o homem de duas caras; o santo do pau oco; o moedeiro falso. A falsidade animal;
o bezerro de ouro; o abraço de tamanduá; o amigo da onça; o amigo urso; as lágrimas de crocodilo; o ato de comer mosca.
Binomiologia: o binômio forma-pseudoconteúdo; o binômio fingimento-hipocrisia.
Interaciologia: a interação usuário-objeto; a interação utilidade-praticidade; a interação inutilidade-ociosidade.
Trinomiologia: o trinômio essência-aparência-serventia; o trinômio expectativa-frustração-constrangimento.
Antagonismologia: o antagonismo realidade / aparência; o antagonismo falsidade
objetal espúria / falsidade objetal sadia; o antagonismo objeto pessoal / objeto compartilhado.
Paradoxologia: o efeito paradoxal das falsidades humanas.
Politicologia: a democracia.
Legislogia: a lei ―que não pegou‖.
Filiologia: a idolofilia.
Fobiologia: a criticofobia.
Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da ectopia afetiva
(SEA).
Mitologia: as mitologias multimilenares; a mitomania.
Holotecologia: a abstratoteca; a imagisticoteca; a imageticoteca; a pseudoteca; a bizarroteca; a absurdoteca; a folcloroteca.
Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Criteriologia; a Coerenciologia; a Holomaturologia; a Cosmoeticologia; a Refutaciologia; a Enganologia; a Onirologia.
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 ree-
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ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o 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 credulus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens
incautus; o Homo sapiens autoomissus; o Homo sapiens masochista; o Homo sapiens alucinatus;
o Homo sapiens fallaciosus; o Homo sapiens inauthenticus; o Homo sapiens falsarius; o Homo
sapiens bifrons; o Homo sapiens anticosmoethicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: falsidade objetal amadora = o emitente do cheque sem fundos; falsidade
objetal profissional = o ator dublê.
Culturologia: os idiotismos culturais multifacetados; a cultura capitalista do marketing
das ilusões; a cultura da fidedignidade; a cultura brasileira da impunidade; a cultura da Cosmoeticologia.
Taxologia. Sob a ótica da Intrafisicologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 30 categorias de realidades assentadas na condição da falsidade objetal, em múltiplas linhas das atividades humanas:
01. Abraço de afogado.
02. Água sagrada do Rio Ganges (Índia).
03. Animal empalhado (bagulho energético).
04. Boneca inflável (Sexologia).
05. Boneco-carona (Automotocracia; motoristas mulheres).
06. Bumbum falso (enchimento plástico).
07. Cheque sem fundos (Economia).
08. Cigarro de madeira.
09. Espantalho (Agricultura).
10. Faca cega.
11. Falsa biblioteca (estante com lombadas de livros).
12. Falsa câmera de vídeo (segurança).
13. Fruta de plástico (ou de cera).
14. Hóstia (liturgia católica).
15. Instituição correcional.
16. Livro-cofre (livro-escrínio).
17. Manequim.
18. Maquiagem de defunto (Tanatologia).
19. Óculos sem grau.
20. Olho de vidro.
21. Pente de calvo.
22. Pílula anticoncepcional de farinha.
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Placebo (pseudomedicamento).
Quase grávida.
Relógio com canto de pássaros.
Rio seco.
Santo de barro (santo de metal; santo de papel).
Sósia (menecma).
Vara de equilibrista (pseudomuleta).
Virgindade cirúrgica (himemplastia).
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 falsidade objetal, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acriticismo: Parapatologia; Nosográfico.
02. Alucinação: Parapercepciologia; Nosográfico.
03. Aparência: Intrafisicologia; Nosográfico.
04. Artimanha: Cosmoeticologia; Nosográfico.
05. Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
06. Autocomprometimento: Proexologia; Neutro.
07. Autodesorganização: Parapatologia; Nosográfico.
08. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
09. Conscin displicente: Autoconscienciometrologia; Nosográfico.
10. Conscin mal resolvida: Parapatologia; Nosográfico.
11. Conscin sem megafoco: Caracterologia; Nosográfico.
12. Falácia: Falaciologia; Nosográfico.
13. Inautenticidade: Parapatologia; Nosográfico.
14. Inutilogia: Holomaturologia; Homeostático.
15. Realidade oximorônica: Oximorologia; Neutro.

A FALSIDADE OBJETAL É CONDIÇÃO DAS MAIS ENCONTRADIÇAS NESTA DIMENSÃO DAS ILUSÕES E APARÊNCIAS DE TODAS AS NATUREZAS, EXIGINDO MAIOR
HIPERACUIDADE POR PARTE DA CONSCIN LÚCIDA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda participa de alguma condição de falsidade
objetal? Em qual posicionamento: a do executor ou vítima da falsidade?
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FALSO COGNATO
(LEXICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O falso cognato é a palavra, vocábulo, termo ou lexema com forma semelhante, porém significado diferente, em 2 ou mais idiomas distintos (Conformaticologia).
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo falso deriva do idioma Latim, falsus, “enganado; iludido; não
verdadeiro”. Surgiu no Século XIII. O termo cognato vem igualmente do idioma Latim, cognatus,
“relativo a parente”. Apareceu no Século XVI. A expressão falso cognato surgiu no Século XX.
Sinonimologia: 01. Falso amigo; falso cognato interlinguístico. 02. Cognato aparente;
pseudocognato. 03. Cognato enganador; cognato enganoso. 04. Amigo traiçoeiro; cognato traiçoeiro. 05. Falso conhecido. 06. Falso análogo. 07. Falsa semelhança; falsa transparência. 08.
Semelhança enganosa; semelhança traiçoeira. 09. Não equivalência semântica. 10. Cognato de
sentido diferente; heterossemântico.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 27 cognatos do vocábulo falso: falsa; falsar;
falsária; falsário; falseabilidade; falseamento; falsear; falseta; falsete; falsetear; falsia; falsidade; falsídia; falsídica; falsídico; falsífica; falsificabilidade; falsificação; falsificada; falsificado;
falsificador; falsificadora; falsificar; falsificável; falsífico; falsinérveo; falsu (afora outras dezenas de expressões compostas).
Neologia. As duas expressões compostas falso cognato não etimológico e falso cognato
etimológico são neologismos técnicos da Lexicologia.
Antonimologia: 1. Falso amigo intralinguístico. 2. Amigo verdadeiro; cognato verdadeiro. 3. Cognato homossemântico. 4. Cognato genético. 5. Cognato monolíngue. 6. Termo parassinonímico. 7. Família de cognatos.
Estrangeirismologia: o pioneirismo do sintagma faux amis; a famosa expressão false
friends; os deceptive demons; as mots perfides; as mots sosies; o calco léxico; o calco paronímico; a loan Word; o background cultural do poliglota; o mental lexicon.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Cognatologia Interlíngue (Lexicologia Comparada).
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relacionado ao tema: – Falso cognato: inverossimilhança.
Coloquiologia. A palavra parece mas não é. É preciso saber separar o joio do trigo,
pois trata-se de palavras amigas da onça.
Citaciologia. A seguinte citação do linguista estadunidense Robert Lado (1915–1995)
ajuda a esclarecer o tema em epígrafe: – ―Cognatos aqui são palavras que são semelhantes em
forma e sentido, independentemente da origem. O sentido comum do termo é aparentado em origem. Para nós, mesmo se duas palavras não forem aparentadas na origem serão chamadas
cognatos se forem semelhantes em forma e sentido‖.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal lexicológico; o holopensene pessoal multicultural;
o holopensene pessoal da comunicabilidade interlíngue; o holopensene pessoal poliglótico; os poliglotopensenes fidedignos; a poliglotopensenidade autodiscernida; os traduciopensenes precisos;
a traduciopensenidade fiel; os ortolexicopensenes; a ortolexicopensenidade qualificada; os orismopensenes retilíneos; a orismopensenidade vigorosa; os nexopensenes; a nexopensenidade.
Fatologia: o falso cognato; o cognato enganador demasiadamente evidente; o parônimo
interlíngue; o cognato polissêmico; o cognato arcaico; a falsa cognação passando desapercebida
por fazer sentido às acepções tomadas pelo leitor, mesmo distantes da intenção do texto original;
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o fato de a correspondência do confor, de 1 idioma a outro, não se manter em todo o campo polissêmico (Semântica); a polissemia incidente nos diversos registros linguísticos das palavras;
a multivocidade vocabular; a dificuldade de compilação de dicionários bilíngues (Dicionarística);
a Linguística de Corpus (Lexicologia) permitindo aos dicionários registrarem as acepções em ordem de frequência de uso; as sutilezas interidiomáticas; as nuances semânticas aprendidas diariamente; o verniz semântico de origem cultural (Filologia); o uso incorreto e apressado dos repertórios de palavras; a reaquisição de sentidos em desuso; a fraseologia; os estrangeirismos; a Anfibologia; a logomaquia; o solapamento da mensagem; as conotações insuspeitadas pelo leitor mais
atento; a cautela quanto às possíveis confusões vocabulares; as gafes tradutórias; as anedotas traduciológicas; o problema da intraduzibilidade; o aportuguesamento de estrangeirismos transformando cognatos falsos em cognatos autênticos; a incorporação de confor outrora inexistente na
língua receptora; a canonização dos erros de tradução; o detalhismo do revisor; a percuciência do
tradutor; o atilamento do intérprete; a Arte de traduzir; a tradução da subjetividade da palavra
através da literalidade dos elementos morfológicos; a Ecdótica; a tentativa de manter a vernaculidade sem incorrer em purismo retrógrado; o babelismo técnico; o poliglotismo interassistencial;
a Lexicografia Conscienciológica; a docência conscienciológica internacional (Reeducaciologia
Multicultural).
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal atuando na identificação de falsos cognatos; a assimilação simpática
(assim) com o texto inspecionado; a desassim após o trabalho intelectual; a inspiração dos amparadores em atividade intelectual de base linguística; o amparo extrafísico de função poliglótico;
o autolegado paragenético facilitando o trabalho com a Lexicologia (Autorrevezamentologia).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo dos idiomas da mesma família linguística; o sinergismo
dos cognatos multilíngues; o sinergismo raiz-afixos; o sinergismo língua fonte–língua alvo; o sinergismo recursos vocabulares–recursos estilísticos; o sinergismo contexto linguístico–contexto
cultural; o sinergismo forma-conteúdo.
Principiologia: o princípio da evolução linguística; o princípio da interpenetração interidiomática; o princípio da analogia vocabular levando a conclusões errôneas; o princípio da fidelidade ao conteúdo em detrimento da fidelidade à forma; o princípio da explicitação comunicativa; o princípio da descrença (PD) orientando as autexperimentações idiomáticas; o princípio
do exemplarismo pessoal (PEP) indicando boas práticas quanto à escolha lexical; o princípio da
curiosidade no trabalho intelectual; o princípio da desconfiança perante provável cognato.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) contemplando a veracidade dos fatos, atos e palavras (Autoverbaciologia; Autocoerenciologia); os códigos linguísticos em constante movimento.
Teoriologia: a teoria da equivalência interlinguística (Traduciologia).
Tecnologia: a técnica do desconfiômetro ligado ininterruptamente; a técnica da comparação de cognatos; as técnicas de tradução; a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade
comunicativa; a técnica das 50 vezes mais; a técnica da comunicação oral; a grafotecnia.
Voluntariologia: o voluntariado nas diversas frentes interassistenciais da Comunidade
Conscienciológica Cosmoética Interassistencial (CCCI).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Comunicologia; o laboratório
conscienciológico da Parapedagogia; o laboratório conscienciológico do Cosmograma; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o trio de laboratórios conscienciológicos de
desassédio mentalsomático (Tertuliarium, Holociclo, Holoteca); o laboratório conscienciológico
da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório da vida profissional poliglota.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Tradutores; o Colégio Invisível dos Intérpretes;
o Colégio Invisível dos Poliglotas; o Colégio Invisível dos Aprendizes de Idiomas; o Colégio In-
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visível dos Linguistas; o Colégio Invisível dos Lexicólogos; o Colégio Invisível dos Etimólogos;
o Colégio Invisível dos Filólogos; o Colégio Invisível dos Verbetógrafos.
Efeitologia: o efeito do autoparapolineuroléxico pujante e saudável no diagnóstico, remediação e profilaxia dos falsos cognatos.
Neossinapsologia: as neossinapses especializadas resultantes da dedicação pessoal aos
estudos de Lexicologia Comparada (Poliglotismologia).
Ciclologia: o ciclo dos estudos linguístico-lexicológicos; o ciclo de vida dos modismos
linguísticos.
Enumerologia: o falso cognato substantivo; o falso cognato qualificativo; o falso cognato adverbial; o falso cognato conjuntivo; o falso cognato verbal; o falso cognato sintagmático;
o falso cognato sintático. O falso cognato cultural; o falso cognato de empréstimo; o falso cognato estrangeirístico; o falso cognato decalcado; o falso cognato de gênero; o falso cognato homofônico; o falso cognato homográfico; o falso cognato idiomático; o falso cognato prosódico;
o falso cognato sociolinguístico.
Binomiologia: o binômio falso cognato parcial–falso cognato total; o binômio Exegese-Hermenêutica; o binômio sincronia-diacronia; o binômio significante-significado; o binômio
homógrafo-homófono; o binômio Arte da tradução–técnica de tradução; o binômio tradutor-revisor; o binômio tradução escrita (Grafologia)–tradução oral (Fonologia); o binômio comunicação escrita–comunicação oral.
Interaciologia: a interação entre as línguas neolatinas; a interação estrangeirismo–falso estrangeirismo; a interação decalque–empréstimo semântico; a interação interlíngua-babelismo; a interação jogo de palavras–trocadilhos–idiomatismos; a interação universo linguístico–
–universo extralinguístico; a interação educação formal–autodidatismo.
Crescendologia: o crescendo erro sutil–erro grosseiro; o crescendo semelhança fonética–confusão interlinguística; o crescendo estrangeirismo–falso cognato–naturalização–cognato
autêntico; o crescendo cotejo de formas cognatas–identificação do étimo remoto comum; o crescendo da rede ideativo-analógica de falsos cognatos no âmbito da Autoparapolineurolexicologia;
o crescendo cognitivo da Semântica Descritivo-Comparativa; o crescendo da família lexicográfica glossário-vocabulário-dicionário-tesauro-enciclopédia.
Trinomiologia: o trinômio origem comum–grafia comum–significado diferente; o trinômio origem diferente–grafia comum–significado diferente; o trinômio autor-tradutor-leitor; o trinômio orador-intérprete-plateia; o trinômio leitura-registro-debate; o trinômio leitor-revisor-resenhista; o trinômio intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade; o trinômio racionalidade-discernimento-holomaturidade; o trinômio (aliteração) bom senso–bom gosto–bom tom nas escolhas lexicais.
Polinomiologia: o polinômio das habilidades linguísticas compreensão escrita–compreensão auditiva–produção escrita–produção oral; o polinômio da estrutura linguística Ortografia-Fonética-Morfossintaxe-Semântica-Lexicologia; o polinômio da evolução semântica extensão-restrição-enfraquecimento-reforço; o polinômio lexicográfico básico Definologia-Etimologia-Sinonimologia-Antonimologia ajudando a evitar falsos cognatos; o polinômio lusofonia-hispanofonia-galofonia-anglofonia-italofonia.
Antagonismologia: o antagonismo cognato verdadeiro / falso cognato; o antagonismo
transculturação mórfica / transculturação semântica; o antagonismo purismo / estrangeirismo;
o antagonismo naturalidade / literalidade; o antagonismo monossemia / polissemia; o antagonismo denotação / conotação; o antagonismo hipoglotismo / hiperpoliglotismo; o antagonismo superficialidade / profundidade.
Paradoxologia: a aproximação simples com o paradoxo dos contrônimos.
Politicologia: a lexicocracia; a traduciocracia; a lucidocracia; a cognocracia; a discernimentocracia; a conscienciocracia; a evoluciocracia; a democracia direta.
Legislogia: a lei do maior esforço na pesquisa das equivalências interlinguísticas; as
leis etimológicas (normas de derivação).
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Filiologia: a bibliofilia; a comunicofilia; a criteriofilia; a criticofilia; a escriptofilia; a lexicofilia; a glossofilia; a leiturofilia; a linguisticofilia; a mnemofilia; a neofilia; a traduciofilia;
a verbofilia; a xenofilia.
Fobiologia: a culturofobia; a definofobia; a grafofobia; a leiturofobia; a neofobia; a literofobia; a onomatofobia; a raciocinofobia; a verbetofobia; a verbofobia.
Mitologia: o mito da sinonímia absoluta; o mito da tradução perfeita.
Holotecologia: a lexicoteca; a encicloteca; a linguisticoteca; a gramaticoteca; a idiomatoteca; a traducioteca; a poliglototeca; a comunicoteca.
Interdisciplinologia: a Lexicologia; a Cognatologia; a Orismologia; a Terminologia;
a Traduciologia; a Intercomunicologia; a Interpretaciologia; a Exaciologia; a Conformaticologia;
a Cogniciologia; a Mentalsomatologia; a Paremiologia; a Enciclopediologia; a Erudiciologia;
a Parapolimaticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin intermissivista; a conscin universalista.
Masculinologia: o refém da forma; o tradutor amador; o tradutor circunstancial; o intermissivista; o verbetógrafo; o verbetólogo; o articulista; o tradutor profissional; o gramaticista;
o linguista; o poliglota; o revisor; o editor; o autor; o tratadista; o dicionarista; o lexicólogo; o filólogo; o paracientista; o neologista; o conscienciólogo; o holofilósofo.
Femininologia: a refém da forma; a tradutora amadora; a tradutora circunstancial; a intermissivista; a verbetógrafa; a verbetóloga; a articulista; a tradutora profissional; a gramaticista;
a linguista; a poliglota; a revisora; a editora; a autora; a tratadista; a dicionarista; a lexicóloga;
a filóloga; a paracientista; a neologista; a consciencióloga; a holofilósofa.
Hominologia: o Homo sapiens definologus; o Homo sapiens orismologus; o Homo sapiens lexicologus; o Homo sapiens lexicographus; o Homo sapiens polyglotticus; o Homo sapiens
philologus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens eruditus; o Homo sapiens polymatha; o Homo sapiens professor.
V. Argumentologia
Exemplologia: falso cognato não etimológico = os homófonos, homógrafos ou homônimos interlíngues heterossemânticos sem cognação comum; falso cognato etimológico = os homófonos, homógrafos ou homônimos interlíngues heterossemânticos com cognação comum.
Culturologia: a cultura lexicológica; a cultura lexicográfica; a cultura verbetológica;
a cultura gramatical; a cultura linguística; a cultura tradutória; a cultura filológica; a cultura
poliglótica; a Interculturologia; a Multiculturologia.
Cognatologia. Segundo a Traduciologia, eis 100 falsos cognatos perante a Língua Portuguesa, a partir de 4 idiomas – Espanhol, Francês, Inglês e Italiano –, provenientes de variadas
classes gramaticais, enumerados em ordem alfabética, nos quais o primeiro termo em itálico representa o vocábulo estrangeiro e a outra palavra ou expressão composta apresenta a tradução
capaz de dirimir a confusão causada pelos false friends ou faux amis:
A. Espanhol:
01. Aderezo / tempero.
02. Aguinaldo / décimo terceiro salário (Argentina).
03. Almohada / travesseiro (Brasil).
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04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Apartado / tópico.
Apellido / sobrenome (Brasil).
Asignatura / disciplina.
Avocado / abacate.
Bizcocho / bolo.
Botiquín / caixa de primeiros socorros.
Crianza / criação (sincronia).
Cubierto / talheres.
Embarazada / grávida.
Exquisito / delicioso (coloquialismo).
Fideo / macarrão.
Largo / comprido.
Mayor / idoso.
Oficina / escritório.
Oso / urso.
Pegar / colar (coloquialismo).
Polvo / pó.
Propina / gorjeta (coloquialismo).
Recalcar / reforçar (coloquialismo).
Salada / salgada.
Uno / alguém.
Vaso / copo.

B. Francês:
26. Abonné / assinante.
27. Amasser / juntar.
28. Attirer / atrair.
29. Auge / cocho.
30. Bâton / bastão.
31. Billion / trilhão.
32. Carpette / tapete.
33. Carte / mapa.
34. Carton / papelão.
35. Chat / gato.
36. Envier / invejar.
37. Femme / mulher.
38. Gâteau / bolo.
39. Jus / suco.
40. Morne / melancólico.
41. Outil / ferramenta.
42. Pelle / pá.
43. Pote / camarada (coloquialismo).
44. Pourtant / contudo.
45. Sol / solo.
46. Subir / sofrer.
47. Thème / versão (para a língua estrangeira).
48. Version / tradução (para a língua materna).
49. Ville / cidade.
50. Violon / violino.
C. Inglês:
51. Absolutely / certamente.
52. Adept / especialista.
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53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

Alumnus / ex-aluno (já graduado).
Anthem / hino.
Candid / franco.
Casualty / vítima.
Comprehensive / abrangente.
Con(victed) / condenado.
Coroner / médico legista.
Enrol / inscrever-se.
Estate / propriedade.
Idiom / expressão idiomática.
Inhabitable / habitável.
Notorious / famigerado (negativo).
Phrase / expressão.
Physic / purgante.
Policy / política.
Preservative / conservante.
Push / empurrar.
Relapse / recidiva.
Resume / retomar.
Self-deception / autengano.
Sensible / sensato.
Syllabus / conteúdo programático.
Travesty / arremedo.

D. Italiano:
76. Affaturamento / feitiço.
77. Annegare / afogar.
78. Argomento / assunto.
79. Attendibile / fidedigno.
80. Baffo / bigode.
81. Birra / cerveja.
82. Brutto / feio.
83. Burro / manteiga.
84. Caldo / quente.
85. Cattivo / mau.
86. Coppia / casal.
87. Feriale / dia útil.
88. Fino / até.
89. Gamba / perna.
90. Gola / garganta.
91. Morbido / macio.
92. Palestra / ginásio esportivo.
93. Particolare / peculiar.
94. Ragno / aranha.
95. Retore / retórico.
96. Riso / arroz.
97. Salire / subir.
98. Sfruttamento / exploração.
99. Silloge / florilégio.
100. Speziale / alquimista.
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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 falso cognato, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autoconsciência verbal: Comunicologia; Neutro.
02. Cérebro dicionarizado: Holocerebrologia; Neutro.
03. Cognato: Comunicologia; Neutro.
04. Conformática: Comunicologia; Neutro.
05. Diferença semântica: Comunicologia; Neutro.
06. Estrangeirismo: Estrangeirismologia; Neutro.
07. Etimologia: Linguisticologia; Neutro.
08. Lexicoteca: Mentalsomatologia; Neutro.
09. Linguagem denotativa: Comunicologia; Neutro.
10. Palavra: Comunicologia; Neutro.
11. Revisão conscienciológica: Conscienciografologia; Neutro.
12. Sinônimo: Comunicologia; Neutro.
13. Traduciopensene: Pensenologia; Neutro.
14. Tradutor-revisor: Traduciologia; Neutro.
15. Variação vernacular: Conformática; Neutro.

A EVITAÇÃO AUTOCONSCIENTE DOS FALSOS COGNATOS
POR PARTE DO(A) INTERMISSIVISTA LÚCIDO(A) INDICA
DESTREZA INTERIDIOMÁTICA CAPAZ DE POTENCIALIZAR
A COMUNICAÇÃO INTERCULTURAL (POLIGLOTISMOLOGIA).
Questionologia. Você, leitor ou leitora, está consciente para as armadilhas dos falsos
cognatos? Em quais línguas?
Bibliografia Específica:
1. Mascherpe, Mário; & Zamarin, Laura; Os Falsos Cognatos na Tradução do Inglês para o Português;
112 p.; 5 enus.; glos. 410 termos; 3 tabs.; 11 refs.; 21 x 14 cm; br.; 8a Ed.; Bertrand Brasil; Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 7 a 12.
2. Santos, Agenor Soares dos; Guia Prático de Tradução Inglesa: Como Evitar as Armadilhas das Falsas
Semelhanças; pref. Regina Alfarano; 858 p.; 7 caps.; 55 citações; 34 enus.; 5 tabs.; glos. 3.700 entradas; 934 refs.; 10
apênds.; 24,5 x 17,5 x 4,5 cm; br.; Ed. rev. ampl. e atual.; Elsevier; Rio de Janeiro, RJ; 2007; páginas 8 a 13.
3. Tosi, Renzo; Dicionário de Sentenças Latinas e Gregas (Dizionario delle Sentenze Latine e Greche);
revisoras Andréa Stahel M. da Silva; & Lilian Jenkino; trad. Ivone Castilho Benedetti; XXVI + 904 p.; 10.000 citações;
1 E-mail; 24 enus.; 1.180 frases gregas; 3.220 frases latinas; glos. 1.841 termos; 56 ilus.; 1 website; 130 refs.; 20,5 x 13,5
x 4,5 cm; enc.; 3ª Ed.; Editora WMF Martins Fontes; São Paulo, SP; 2010; páginas XIII a XXV.
4. Idem; D on r o ll S nt n L t n
Gr h : 10.000 C t on
ll’ nt h tà l n s m nto
n ll’Or n l
n Tr u on on Comm nto Stor o, L tt r r o F lolo o XXX + 896 p.; 10.000 citações; 1 E-mail; 24 enus.; 1.180 frases gregas; 3.220 frases latinas; glos. 1.841 termos; 56 ilus.; 1 website; 130 refs.; 20 x 13 x 5 cm;
enc.; 17ª Ed.; Bur Rizzoli Dizionari; Milano; Italia; 2012; páginas XIII a XXV.
5. Xatara, Cláudia; & Oliveira, Wanda Leonardo de; Dicionário de Falsos Cognatos Francês-Português
/ Português-Francês; pref. 1a Ed. Maria Tereza Camargo Biderman; pref. 2 a Ed. Maria Cláudia Rodrigues Alves; 216
p.; 7 enus.; glos. 2.130 entradas; 2 micrografias; 33 refs.; 16 x 23 cm; br.; 2a Ed. rev e ampl.; Editora de Cultura; São
Paulo, SP; 2008; páginas 14 a 22.

Enciclopédia da Conscienciologia

10824

Webgrafia Específica:
1. Fang, Yueh-Wen; Falsos Amigos Español-Inglés en Estudiantes de Español como Lengua Extranjera:
El Caso de Taiwanés; Tese; VII + 468; 166 citações; 221 enus.; 282 fotos; 1 questionário; 61 tabs.; 3 testes; 248 refs.;
1 apênd.; Universidad de Salamanca; Facultad de Traducción y Documentación; Departamento de Traducción e Interpretación; Salamanca; España; 2012; páginas 54 a 92; disponível em: <http://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/115556>;
acesso em: 01.10.13.

O. M.
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FAMA
(COMUNICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A fama é a condição alcançada pela conscin, homem ou mulher, de se tornar conhecida da opinião pública, conquistando visibilidade, popularidade ou notoriedade, por
meio de intensa divulgação midiática ou pela realização exitosa de algo, com o uso dos próprios
talentos, habilidades, valores e saberes, com repercussões na dimensão extrafísica.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo fama deriva do idioma Latim, fama, “o que se diz de alguém; renome; reputação boa ou má”. Surgiu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Reconhecimento público; reputação. 2. Glória; prestígio; renome.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 31 cognatos derivados do vocábulo fama: afamada; afamado; afamador; afamadora; afamanado; afamar; difamação; difamado; difamador;
difamadora; difamante; difamar; difamatória; difamatório; famanado; famanaz; famigerado;
famígero; famosa; famoso; infamação; infamada; infamado; infamador; infamadora; infamante;
infamar; infamatório; infame; infâmia; malafamada.
Antonimologia: 1. Desconhecimento. 2. Escondimento. 3. Ostracismo.
Estrangeirismologia: a fama volat; o mundo fashion; os popstars; as superstars; o hall
da fama; a socialite; o jet set; o blockbuster.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às prioridades evolutivas.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do sucesso; o holopensene do estrelato; o holopensene da notabilidade; o holopensene da idolatria; o holopensene da sideração; o holopensene do
glamour; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade;
a autopensenização carregada no sen.
Fatologia: a fama; as frequentes aparições na mídia televisiva; o estigma social; a liderança fundamentada na emoção; o narcisismo; o cabotinismo; os aplausos; os elogios; a exaltação
do próprio ego; o ato de chamar atenção para si; o ato de vencer no mundo competitivo; a fama na
infância; a fama na adolescência; a fama na adultidade; a fama na velhice; a necessidade de
autafirmação da conscin insegura; a busca pelo apoio popular; o mundo dos famosos; a vida
conturbada do famoso; as fofocas; os ti-ti-tis; a mentiraria para destacar alguém; as notícias
fraudulentas; o desvio de atenção do público para evitar escândalos; as manipulações grupais
anticosmoéticas; os conflitos grupais gerados pela comoção; a intimidade do ídolo revelada ao
público; a crença do fã na notícia divulgada; a beleza física atraindo aplausos; os ícones sob os
holofotes; o nome da celebridade nas manchetes dos jornais; o uso da inteligência comunicativa;
as companhias dos famosos; a adoração popular; o prestígio social; o poder gerado pela fama;
o carisma na condição de atrator de consciências; a badalação do renomado; os namoros com famosos; o fato de a troca-troca de parceiros ser comum entre as celebridades; as frequentes cirurgias plásticas reparadoras; a necessidade de autafirmação da personalidade em destaque; a euforia; a sensação de poder; o destaque na mídia; os shows; os altos índices de audiência; o estrelato;
as exaltações; o sucesso; a dolce vita dos famosos; os contrapesos da fama; o surgimento de novos parentes e amigos do famoso; os bajuladores dos famosos; a inconveniência dos fãs; o assédio
dos fãs com a abordagem errada em momento e local inapropriados; o admirador trocando o nome do astro; a fama rápida, inesperada, fabricada; os 15 minutos de fama; a fama secular; a fama
milenar; a Internet enquanto veículo de alcance rápido da fama; a nova rotina dos famosos; os trejeitos exagerados; os nomes artísticos; a esperteza dos oportunistas; as proezas das celebridades;
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a imitação do ídolo; o assédio ao ídolo; os pedidos de autógrafo; o fã clube; as solicitações de entrevistas improvisadas; o idólatra fazendo de tudo para chamar a atenção da celebridade; o histrionismo entre as mulheres; o ato de ter prazer em “aparecer”; a fase de transição da Arte para
a Ciência; as fraudes dos cientistas visando alcançar a fama; a felicidade do cientista ao se tornar
famoso; o sucesso subindo à cabeça; a fama garantindo o senso de realização do profissional da
saúde; a fama local; a fama internacional; as instituições de assistência criadas com nomes de famosos; a responsabilidade do proexista pela implantação das autorrecins; a Conscienciologia ignorando a fama e valorizando o saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP).
Parafatologia: a necessidade da autovivência do estado vibracional (EV) profilático;
o carregamento nas tintas pelos assediadores extrafísicos durante a exposição de trafares do assediado; a dupla parapersonalidade do guia extrafísico amaurótico; a força presencial do intermissivista; a fama interdimensional; a parafama relacionada à identidade extra da conscin proexista.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo beleza-carisma; o sinergismo aplauso-prestígio; o sinergismo dinheiro-extravagância; o sinergismo estrelismo-sucesso; o sinergismo estrelato-protagonismo; o sinergismo mídia–empréstimo da imagem; o sinergismo interconsciencial psicossômico.
Principiologia: o princípio ―se não presta não adianta fazer maquilagem‖; o princípio
da repetibilidade de qualquer feito; o princípio da singularidade autobiográfica; o princípio do
respeito aos direitos dos fãs; o princípio de toda consciência ter algo a ensinar; o princípio do
menos doente assistir ao mais doente; a falta do princípio da descrença.
Codigologia: o código de valores da Socin Patológica; o código social de boas maneiras; a diversidade dos papéis interpretados conforme o código social de conduta; o código pessoal de prioridades evolutivas; o refinamento do código pessoal de Cosmoética (CPC) gerando
consequente realinhamento das autoprioridades evolutivas.
Teoriologia: a teoria da robéxis; a teoria da atração dos afins; a teoria da assimilação
energética simpática; a teoria da complexidade da consciência; as teorias da reeducação consciencial; a teoria da recuperação das unidades de lucidez (cons); a teoria da comunicação pessoal multidimensional.
Tecnologia: a técnica da evitação do subcérebro abdominal; a técnica de eliminação de
mimeses dispensáveis; a técnica da reciclagem existencial; a técnica da recin; a aplicação da
técnica da Cosmoética Destrutiva; a técnica da mudança de bloco; as técnicas histriônicas em
prol da tares.
Laboratoriologia: o labcon; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório conscienciológico da Parapedagogiologia; o laboratório conscienciológico da Comunicologia; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia.
Colegiologia: os Colégios Invisíveis da Ciência; o Colégio Invisível dos Comunicólogos; o Colégio Invisível dos Sociólogos; o Colégio Invisível da Intrafisicologia; o Colégio Invisível da Egocarmologia; o Colégio Invisível dos Psicossomatologistas; o Colégio Invisível da Interassistenciologia.
Efeitologia: o efeito da interassistencialidade prioritária; os efeitos benéficos do talento
pessoal aplicado às práticas tarísticas; o efeito halo da energosfera humana; os efeitos dos diferentes motivos geradores da fama; o efeito do poder consciencial da Cosmoética superando o poder efêmero do prestígio intrafísico; os efeitos imediatos e mediatos da interassistência; o efeito
das ações cosmoéticas.
Neossinapsologia: as retrossinapses influindo na qualidade das neossinapses formadas
a cada ressoma; a reciclagem das retrossinapses abrindo espaço às neossinapses; a urgência da
criação de neossinapses para desenvolver novas habilidades; a formação de paraneossinapses
autocríticas; as neossinapses derivadas das interações conscienciais.
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Ciclologia: o ciclo mimético grupal; o ciclo início-meio-fim da carreira; o ciclo das paravivências simuladas na intrafisicalidade; o ciclo assistente-assistido; o ciclo recebimento-retribuição; os retornos positivos favorecendo o ciclo de primeneres (cipriene); o ciclo grupocármico inevitável encontros-desencontros-reencontros.
Enumerologia: os bastidores da fama; os desvios da fama; os vícios da fama; o peso da
fama; o poder da fama; os dividendos da fama; a repercussão da fama.
Binomiologia: o binômio cena-gravação; o binômio cenário-filmagem; o binômio desfile-passarela; o binômio palco-teatro; o binômio música-som; o binômio making of–regravação;
o binômio imagem-publicidade.
Interaciologia: a interação olhos-boca; a interação plateia-herói; a interação vida pública–vida privativa; a interação comunicativa emissor-receptor; a interação sorriso–força presencial; a interação cênica protagonistas-coadjuvantes-figurantes; a interação relações humanas–relações extrafísicas.
Crescendologia: o crescendo dos efeitos desencadeados pelas ações pessoais; o crescendo calouro-veterano; o crescendo amador-profissional; o crescendo panfleto-cartaz-outdoor;
o crescendo acumulação de conhecimento–aplicação do saber; o crescendo audiência-patro-cínio-lucro; o crescendo assistência taconística–assistência tarística.
Trinomiologia: o trinômio surgir-sorrir-sumir; o trinômio prestígio-poder-posição.
Antagonismologia: o antagonismo emoção / discernimento; o antagonismo desconhecido / famoso; o antagonismo bastidor / palco; o antagonismo vida pessoal / vida pública; o antagonismo fracassado / exitoso.
Paradoxologia: o paradoxo de a consciência mais evoluída viver no anonimato.
Politicologia: a democracia comunicativa; a democracia midiática; a lucidocracia; a argumentocracia; a cognocracia; a falaciocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei do vale-tudo; a lei da afinidade; a lei do retorno; a ausência da lei do
maior esforço evolutivo.
Filiologia: a desafiofilia; a atenciofilia; a raciocinofilia.
Fobiologia: a autocriticofobia; a decidofobia; a palcofobia; a bibliofobia; a parapsicofobia; a recexofobia; a evoluciofobia.
Sindromologia: a síndrome da fama.
Maniologia: o combate à toxicomania; o descarte da tabacomania; o posicionamento
pessoal contra a dipsomania; a antiquomania; a narcisomania; a idolomania; a megalomania.
Mitologia: o mito de a fama surgir sem esforço pessoal; o descarte dos mitos hollywoodianos; o mito de a fama qualificar as consciências.
Holotecologia: a egoteca; a experimentoteca; a gregarioteca; a convivioteca; a recexoteca; a proexoteca; a parapsicoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Vivenciologia; a Dispersologia; a Enganologia; a Histrionismologia; a Estilisticologia; a Intrafisicologia; a Parapedagogiologia; a Reeducaciologia; a Fraternismologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: o público; a plateia; o fã clube; a isca humana lúcida; o ser desperto.
Masculinologia: o astro; o mauricinho; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o compassageiro
evolutivo; o cognopolita; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o consciencioterapeuta; o conscienciômetra; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista;
o proexólogo; o reeducador; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante
existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo;
o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.

Enciclopédia da Conscienciologia

10828

Femininologia: a estrela; a patricinha; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a compassageira
evolutiva; a cognopolita; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a consciencioterapeuta; a conscienciômetra; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a 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 vulgaris; o Homo sapiens automimeticus; o Homo sapiens activus; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens transformator; o Homo sapiens
libertarius; o Homo sapiens recyclans.
V. Argumentologia
Exemplologia: fama pessoal = a notoriedade da conscin bem-sucedida na carreira profissional; fama grupal = a notoriedade da equipe bem-sucedida no cumprimento da maxiproéxis
grupal.
Culturologia: a cultura da celebridade.
Caracterologia. Segundo a Intrafisicologia, eis, por exemplo, 12 condições predisponentes à fama, listadas na ordem alfabética a partir da pergunta: como fazer para aparecer?
01. Aparência: manter aspecto semelhante a alguém famoso.
02. Destaque: buscar destacar-se nas ações pessoais.
03. Estilo: adotar estilo excêntrico.
04. Exibicionismo: valer-se, com frequência, do exibicionismo.
05. Extravagância: participar de competições esdrúxulas.
06. Inconstância: iniciar sucessivos casos amorosos por inconstância afetiva.
07. Indiscrição: divulgar intimidades pessoais ou alheias.
08. Marketing: investir na autopromoção.
09. Nudez: posar para revista de nudez e, em seguida, trabalhar na TV.
10. Provocação: tornar-se provocador em público.
11. Recorde: ter o nome incluído no Livro dos Recordes.
12. Relacionamento: namorar alguém famoso.
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 fama, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Adorno consciencial: Autodiscernimentologia; Neutro.
02. Afetividade: Psicossomatologia; Neutro.
03. Autodiscernimento afetivo: Mentalsomatologia; Homeostático.
04. Beleza: Psicossomatologia; Neutro.
05. Comunicação não verbal: Comunicologia; Neutro
06. Consréu estelar: Parapatologia; Nosográfico.
07. Endosso sentimental: Psicossomatologia; Neutro.
08. Energosfera pessoal: Energossomatologia; Neutro.
09. Exposição pública: Conviviologia; Neutro.
10. Expressão facial: Comunicologia; Neutro.
11. Gurulatria: Parapatologia; Nosográfico.

Enciclopédia da Conscienciologia

12.
13.
14.
15.

10829

Histrionologia: Comunicologia; Neutro.
Palco existencial: Intrafisicologia; Neutro.
Ranque assistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
Repetição paciente: Experimentologia; Homeostático.

A FAMA PESSOAL OU GRUPAL PODE ELEGER CELEBRIDADES CONCEDENDO-LHES SATISFAÇÃO CALCADA NAS
EMOÇÕES. CONTUDO, A MELHOR ASCENSÃO É A EVOLUTIVA, FUNDAMENTADA NO ANONIMATO DO SERENÃO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, prioriza a fama ou a evolução pessoal? Por qual
razão?
Bibliografia Específica:
1. Alcade, Luísa; O Plantador de Floresta; Reportagem; IstoÉ; Revista; Semanário; N. 1.462; 2 fotos; São
Paulo, SP; 20.08.97; páginas 62 e 63.
2. Azevedo, Margarete; Uma Vida pela Inclusão Social; Entrevista Jô Clemente; Kalunga; Revista; Mensário; Ano XXXV; N. 196; 2 fotos; São Paulo, SP; Maio, 2007; páginas 15 a 17.
3. Bernardo, André; Contrapesos da Fama; O Estado do Paraná; Jornal; Diário; Ano 52; N. 15.548; Seção:
Jornal da TV; 1 ilus.; Curitiba, PR; 24.12.02; página 3.
4. Grego, Antero; De Repente, a Fama; O Estado de S. Paulo; Jornal; Diário; Ano 124; N. 40.080; Caderno:
Esportes; Seção: Futebol; 1 ilus.; São Paulo, SP; 13.07.03; página E 6.
5. O Globo; Redação; Faxineiros encontram e devolvem US$ 4,3 mil; Jornal; Diário; Ano LXXIX;
N. 25.572; Seção: O País; 1 estatística; Rio de Janeiro, RJ; 11.08.03; página 8.
6. Peconick, Alexandre; Loucos pela Fama; Reportagem; Incrível; Revista; Mensário; Ano IV; N. 51; Seção:
Recordes; 5 fotos; 1 ref.; Rio de Janeiro, RJ; Janeiro, 1997; páginas 20 e 21.

M. R.
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FAMÍLIA AFETIVA
(PARADIREITOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A família afetiva é o grupo de duas ou mais consciências interrelacionadas
pelos laços da afeição ou dos sentimentos elevados, independentemente da consanguinidade ou de
contrato matrimonial, tendo como princípios norteadores a interassistência e a reconciliação através do amor recíproco e do respeito às diferenças individuais, com vistas à evolução grupocármica.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo família deriva do idioma Latim, familia, “família; doméstico;
servidor; escravo; séquito; comitiva; cortejo; casa”. Surgiu no Século XIII. O termo afetivo provém do mesmo idioma Latim, affectivus, “que exprime desejo; afetivo”. Apareceu no Século
XVII.
Sinonimologia: 1. Família democrática plural. 2. Família unida pelos sentimentos elevados. 3. Família ressignificada constitucionalmente. 4. Família construída pelas afinidades afetivas. 5. Família isonômica.
Neologia. As 3 expressões compostas família afetiva, família afetiva primária e família
afetiva avançada são neologismos técnicos da Paradireitologia.
Antonimologia: 1. Família hierarquizada. 2. Família patriarcal. 3. Família mafiosa.
4. Família necessariamente biológica. 5. Família patrimonialista. 6. Família meramente matrimonial. 7. Família desajustada afetivamente. 8. Família alexitímica.
Estrangeirismologia: o attachment familiar; o home sweet home revitalizador das
energias; a força aglutinadora do everyone loves everyone; o finding the way out para superar as
quizílias; a awareness afetivo-familiar conquistada na convivência do dia a dia; o rapport milenar
entre as consciências familiares; a realidade do ―la vie se donne à qui se donné‖.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à importância do liame afetivo-famíliar.
Megapensenologia. Eis 5 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Afetividade:
integração evolutiva. A afetividade une. Afetividade: atitude construída. Afetividade: construção
participativa. A afetividade cura.
Ortopensatologia. Eis duas ortopensatas, citadas em ordem alfabética, pertinentes ao
tema:
1. “Afeiç o. Não há afeição e nem desafeição sem autoconhecimento, seja de agora ou
de antes, em retrovidas humanas”.
2. “F
i . Todas as conscins entram na família nuclear para sair dela evolutiva
e cosmoeticamente”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da afetividade; o holopensene do acolhimento afetuoso; a implantação e sustentação do holopensene do “lar doce lar”; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os harmonopensenes; a harmopensenidade; o holopensene pessoal da Cosmoética;
o holopensene do paradever com os familiares; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os
evoluciopenes; a evoluciopensenidade; o holopensene do altruísmo; o holopensene da interassistencialidade; a responsabilidade pessoal da implantação do holopensene agregador.
Fatologia: os esforços familiares conjuntos; a afetividade sendo espécie de passaporte
para a felicidade e harmonia familiar; a afetividade considerada panaceia para a cura das doenças
emocionais; a afetividade abrindo espaço para as reconciliações; a afetividade facilitando a ruptura de antigos rancores familiares; a afetividade desencadeando a harmonização e integração fami-
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liar; a afetividade madura sendo provável semente da transafetividade; o berço de aprendizado
grupal interassistencial; a matriz das futuras amizades raríssimas; a ancoragem positiva para os
próprios componentes do grupo; a deferência, a gentileza e o respeito recíprocos; a autolucidez
quanto à coexistência familiar pacífica através da afetividade; a gratidão pela família de origem
e pela família nuclear constituída; o entendimento da interdependência afetivo-familiar a favor da
consecução da proéxis grupal; o exemplarismo pessoal da afetividade; a família unida pelo afeto
e pelo amor doador e não mais vinculada pelo ódio; a família afetiva enquanto protótipo da família consciencial; a família afetiva criando as bases rudimentares do Estado Mundial Cosmoético;
os laços de afeto modificando os conceitos de família; a força aglutinadora da conscin epicentro
afetivo-familiar; a postura assistencial aos membros familiares portadores de alexitimia; os esforços pessoais direcionados para a superação da hipoxia afetivo-familiar; a liderança familiar expressa no empenho de promover a integração afetiva entre os membros familiares; os momentos
difíceis da carga da convivialidade; as concessões cosmoéticas na mediação dos conflitos; o desenvolvimento do respeito e da intercompreensão familiar através do cultivo do afeto; o bom humor integrando afetivamente os familiares; a importância dos gestos de afeto no desate dos nós da
interprisão multissecular; o vínculo familiar afetivamente construído na família contemporânea;
a importância do afeto enquanto elemento formador de núcleo familiar; os novos arranjos familiares, decorrentes da Constituição Federal de 1988; o conceito de afetividade juridicamente tutelado; a herança do pátrio poder romano no Direito de Família brasileiro; os novos modelos de família consolidados na repersonalização sociojurídica; a importância das reconciliações na construção da afetividade duradoura; o perdão racional, libertário, unindo as conscins pelo amor puro
e o afeto no autorrevezamento multidimensional; a inteligência afetiva promovendo a cura das
mágoas e a consequente reconciliação libertária; a aceleração da História Evolutiva Pessoal através do aprendizado e da práxis da afetividade familiar.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as desassins auxiliando no reequilíbrio psicossomático nos eventuais atritos familiares; o hábito de limpeza energética e pacificação dos ambientes familiares através da exteriorização de energia; as ressomas
conjuntas, compulsórias, para o aprendizado e aprimoramento da afetividade; a inteligência evolutiva (IE) atuando no desate dos vínculos interconscienciais multisseculares; a inteligência emocional facilitando a extinção dos queloides emocionais e paracicatrizes milenares; a prática da tenepes na harmonização dos liames afetivo-familiares; a autocognição quanto aos vínculos e paravínculos da responsabilidade interassistencial familiar.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo potente da afetividade entre os familiares; o sinergismo
ressignificador da repersonalização das relações familiares; o sinergismo autodiscernimento-intercompreensão; o sinergismo patológico das ectopias afetivas; o sinergismo inteligência afetiva–solução dos conflitos; o sinergismo interassistência–acerto grupocármico; o sinergismo laço
afetivo–laço multiexistencial; o sinergismo afeto-respeito; o sinergismo desassediador sorriso–
abraço reconciliador.
Principiologia: o princípio de ―ninguém perder ninguém; o princípio de o menos doente
assistir o mais doente; o princípio de ninguém evoluir sozinho; o princípio cosmoético da aceitação das diferenças individuais; os princípios basilares do Paradireito e do Paradever na prestação do afeto familiar; o princípio das afinidades afetivas; o princípio do esforço pessoal na construção da afetividade familiar.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) regendo o comportamento pessoal
de convivência afetivo-familiar.
Teoriologia: a teoria e a prática da interassistencialidade; a teoria das interprisões grupocármicas demonstrando a necessidade de recomposição; a teoria da inteligência evolutiva familiar.
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Tecnologia: a técnica do estado vibracional; a técnica da vivência do binônimo admiração-discordância; a técnica do perdão antecipado; a técnica da interassistência consciencial;
a técnica da evitação da interprisão grupocármica; a técnica da convivência evolutiva; a técnica
da descensão cosmoética; a técnica das reciclagens afetivas.
Voluntariologia: o labcon de aprendizado afetivo recíproco no voluntariado das Instituições Conscienciocêntricas (ICs).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório
conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Interassistenciologia; o laboratório conscienciológico da Grupocarmologia; o laboratório conscienciológico da
Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da Autopesquisologia; o laboratório conscienciológico da Paradireitologia; a família afetiva na condição de laboratório consciencial (labcon)
propiciando o aprendizado da grupalidade cosmoética.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invísivel da Ressomatologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invísivel da Grupocarmologia;
o Colégio Invisível da Seriexologia; o Colégio Invisível da Holomaturologia; o Colégio Invisível
da Conviviologia.
Efeitologia: o efeito halo do autexemplarismo afetivo; o efeito pacificador da convivência afetivo-familiar; o efeito assediador da cobrança da taxa afetiva no grupo familiar; os efeitos
agravantes da desafeição na recomposição grupocármica; o efeito inteligente de entender, aceitar e abrir mão de estar com a razão; o efeito evolutivo do aprendizado da afetividade sadia no
grupo familiar; a formação dos laços afetivos enquanto efeito da convivência harmoniosa; o efeito do convívio familiar pacificado.
Neossinapsologia: as neossinapses desenvolvidas no exercício da convivência harmoniosa; as neossinapses resultantes das reconciliações afetivas; as neossinapses decorrentes do reconhecimento das diferenças e singularidades conscienciais; a formação de neossinapses a partir
da compreensão do funcionamento da lei de causa e efeito; as ideias recicladas pela formação
contínua das neossinapses afetivo-familiares; as neossinapses derivadas da prática do Paradever
e do Paradireito quanto à afetividade familiar; as neossinapses cosmoéticas da interassistencialidade no grupo familiar.
Ciclologia: o ciclo das primeneres (cipriene) afetivo-familiares; o ciclo nosográfico das
malquerenças; o ciclo do autorrevezamento evolutivo permitindo recambiar o afeto e o amor;
o ciclo das reciclagens afetivo-familiares; o ciclo alternante vítima-algoz; o ciclo das ressomas
compulsórias; o ciclo da recomposição grupocármica; o ciclo encontro-desencontro-reencontro.
Enumerologia: a amizade; a afetividade; a generosidade; a benignidade; a amorosidade;
a megafraternidade; a transafetividade.
Binomiologia: o binômio reencontros–novos acertos; o binômio afetividade–aceitação
das diferenças; o binômio integração-anticonflitividade; o binômio amor-ódio; o binômio serenidade-benignidade; o binômio perdão-libertação; o binômio Paradireito-Paradever; o binômio
família convencional–família eudemonista; o binômio família hierarquizada–família constitucionalizada; o binômio família instituição–família instrumento.
Interaciologia: a interação perdão-reconciliação; a interação de todos no bem comum
familiar; a interação mãe afetiva–filhos não afetivos; a ausência da interação afetiva; a interação
convivente alexitímico–convivente afetivo; a interação afeto-respeito; a interação convivialidade
harmônica–afetividade sadia.
Crescendologia: o crescendo afeição-fraternismo-maxifraternismo-transafetividade;
o crescendo da autossuperação da taxa afetiva; o crescendo inteligência emocional–inteligência
evolutiva na pacificação dos conflitos emocionais e afetivos.
Trinomiologia: o trinômio interassistencial acolhimento-orientação-encaminhamento;
o trinômio melindres-ressentimentos-conflitividade; o trinômio amor–respeito–maturescência
afetiva; o trinômio querer–poder–saber assistir.
Polinomiologia: o polinômio harmonização-reaproximação-intercompreensão-reconciliação; o polinômio compreensão-empatia-resiliência-perseverança para pacificar os conflitos
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afetivos; o polinômio afeto-amizade-respeito-gratidão; o polinômio exercitar trafor–corrigir erros–assistir desafetos–quebrar o ciclo da interprisão grupocármica.
Antagonismologia: o antagonismo afeição familiar / desafeição familiar; o antagonismo família evolutiva / família mafiosa; o antagonismo família do ―coração‖ / família consanguínea; o antagonismo fraternismo / egoísmo; o antagonismo afeição / ódio.
Paradoxologia: o paradoxo da solidão a dois; o paradoxo de os grilhões da interprisão
grupocármica serem o sustentáculo do vínculo afetivo; o paradoxo de os desafetos permanecerem jungidos para o aprendizado do afeto e do amor; o paradoxo de o lar doce lar poder transformar-se em campo de guerra; o paradoxo de o amor poder transformar-se em ódio.
Politicologia: a assistenciocracia; a proexocracia; a discernimentocracia; a autopesquisocracia; a pacienciocracia; a lucidocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: as leis dos direitos interconscienciais; a lei da grupocarmalidade; a lei das
afinidades; a lei do exemplarismo pessoal; as leis da Cosmoética; a lei de causa e efeito; a lei da
empatia.
Filiologia: a familiofilia; a conviviofilia; a fraternofilia; a interassistenciofilia; a cosmoeticofilia; a paradireitofilia; a recexofilia.
Fobiologia: a familiofobia; a autocriticofobia; a reciclofobia; a heterofobia; a recexofobia; a autopesquisofobia; a conviviofobia.
Sindromologia: a síndrome de Estocolmo; a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome do ninho vazio.
Maniologia: a evitação da mania de querer tudo para si; a superação da mania de pensar
mal dos outros; a superação da mania de viver siderado no próprio umbigo; a superação da mania
de acreditar ser o outro o problema; a superação da mania de se achar o centro do universo; a superação da apriorismomania; o fim da egomania.
Mitologia: o mito de Abas; o mito do afeto sem a cultura do respeito; o mito da família-modelo; o mito do amor perfeito; o mito de o inferno ser os outros; o mito da família ―Doriana‖.
Holotecologia: a convivioteca; a assistencioteca; a recexoteca; a cosmoeticoteca; a autodiscernimenteca; a maturoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Paradireitologia; a Autodiscernimentologia; a Tenepessologia;
a Grupocarmologia; a Autopesquisologia; a Autopercucienciologia; a Interassistenciologia; a Harmoniologia; a Neopensenologia; a Cosmoeticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a família afetiva; a família nuclear; a família consciencial; a família eudemonista; a conscin heteroperdoadora; a conscin reciclante; a conscin alexítimica; a conscin empática; o ser familiar aglutinador cosmoético; o ser desperto; a conscin autoimperdoadora; a conscin
exemplarista; a conscin lúcida; a conscin padireitóloga; a conscin cosmoeticista; o ser interassistencial; a conscin maxifraternista.
Masculinologia: o analfabeto afetivo; o carente de afeto; o cobrador afetivo; o distímico;
o alexitímico; o intransigente; o assistente familiar; o reconciliador; o pesquisador; o proexista;
o evoluciente; o reciclante existencial; o inversor existencial; o comunicólogo; o autopesquisador;
o conviviólogo; o voluntário; o verbetógrafo; o tenepessista; o consciencólogo; o autodecisor;
o completista.
Femininologia: a analfabeta afetiva; a carente de afeto; a cobradora afetiva; a distímica;
a alexitímica; a intransigente; a assistente familiar; a reconciliadora; a pesquisadora; a proexista;
a evoluciente; a reciclante existencial; a inversora existencial; a comunicóloga; a autopesquisadora; a convivióloga; a voluntária; a verbetógrafa; a tenepessista; a consciencióloga; a autodecisora;
a completista.
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Hominologia: o Homo sapiens affectuosus; o Homo sapiens felix; o Homo sapiens gregarius; o Homo sapiens benevolens; o Homo sapiens remissor; o Homo sapiens assistentialis;
o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens mediator; o Homo sapiens cosmoethicus;
o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens despertus.
V. Argumentologia
Exemplologia: família afetiva primária = aquela nuclear, convencional, consanguínea
ou não, ainda no estágio da convivência compulsória, manifestando a predominância de laços de
afeição (psicossomáticos) entre os partícipes; família afetiva avançada = aquela nuclear, convencional, consanguínea ou não, manifestando a predominância de sentimentos elevados (mentaissomáticos) entre os partícipes.
Culturologia: a cultura da afetividade madura; a cultura da convivência sadia; a cultura de desejar o melhor para todos; a cultura da mediação de conflitos; a cultura do paradever recíproco; a cultura do Paradireito sobrepairando os ressentimentos; a cultura da integração participativa cosmoética.
Consolidação. No enfoque da Psicologia, a afetividade é indispensável no curso da vida
humana para a estruturação da personalidade. As relações afetivas desenvolvidas e fortalecidas no
seio da família são fundamentais para a construção das interrelações sadias e maduras na fase
adulta. Laços afetivos consolidados possibilitam lidar, de maneira confiante e equibilibrada, com
situações imprevisíveis do dia a dia.
Taxologia. Sob a ótica da Psicossomatologia, a privação afetiva familiar pode desencadear transtornos emocionais, por exemplo, os 15 relacionados em ordem alfabética:
01. Alcoolismo.
02. Alexitimia.
03. Anorexia.
04. Ansiosismo.
05. Autovitimização.
06. Baixa autestima.
07. Bulimia.
08. Depressão ansiosa.
09. Distimia.
10. Drogadição.
11. Hipoxia afetiva.
12. Insegurança pessoal.
13. Isolamento social.
14. Sentimento de rejeição.
15. Tendência suicida.
Caracterologia. De acordo com a Paradireitologia, a afetividade, na condição de elemento estruturador da família, deu origem ao fenômeno da repersonalização das relações familiares, resultando em novas configurações ou modelos de famílias plurais, com características próprias, todas merecedoras da tutela jurídica, cada vez mais distantes do arquétipo patriarcal ou matriarcal, ou da triangulação pai-mãe-filhos.
Tipologia. Eis 7 exemplos de configurações familiares afetivas resultantes do neoparadigma adotado na Constituição Federal (CF) de 1988, citados em ordem alfabética:
1. Família anaparental. Resulta de vínculo de parentesco, mas ausente a ascendência
ou descendência, ao modo de 2 irmãos vivendo juntos ou o tio e o sobrinho.
2. Família eudemonista. Origina-se do afeto, embasada na Filosofia Eudemonista, segundo a qual o bem supremo da vida é a felicidade.
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3. Família homoafetiva. Decorre da união de pessoas do mesmo sexo.
4. Família monoparental. Constitui-se só pelo pai ou pela mãe e os descendentes.
5. Família paralela. Formada por alguém já com vínculo matrimonial ou união estável,
afrontando a monogamia.
6. Família pluriparental. Surge com o desfazimento de vínculos anteriores e a criação
de novas relações, trazendo para a família constituída os filhos em comum das antigas relações de
ambos os cônjuges.
7. Família socioafetiva. Constituída pelos laços afetivos e não pelo vínculo consanguíneo ou biológico, a exemplo dos filhos adotivos, “família do coração”.
Modelos. Transcendendo a configuração familiar afetiva, eis, em ordem alfabética,
4 modelos de famílias embasadas no paradigma consciencial, não excludentes, com o propósito
da interassistencialidade cosmoética e da evolução em harmonia através da tarefa do esclarecimento:
1. Dupla evolutiva. Refere-se ao relacionamento íntimo, afetivo-sexual, monogâmico,
de duas pessoas afins, baseado no convívio evolutivo sem a necessidade do casamento formalizado e de geração de prole, visando ao apoio mútuo na dedicação integral à proéxis, rumo à assistência às demais consciências.
2. Família consciencial. Diz respeito à união de consciências, conscins e consciexes, interrelacionadas não por laços grupocármicos compulsórios, mas sim de acordo com a inteligência
evolutiva, com o propósito de evoluir em harmonia, através da tarefa do esclarecimento, e da cosmoética.
3. Família evolutiva. Trata-se de modelo instituído com lucidez e discernimento, com
objetivo de potencializar a evolução individual e grupal com base no paradigma consciencial.
4. Família nuclear conscienciológica. Indica o grupo de conscins, pai, mãe, filho(s),
ex-alunos do Curso Intermissivo (CI), interagindo positivamente, objetivando à evolução consciencial.
Interassistência. Sob a ótica da Cosmoeticologia, a família afetiva, na condição de
exercício de grupalidade cosmoética, propicia o cultivo da interassistência mediante o exercício
do paradever mútuo e da prática do amor puro no desenvolvimento da autonomia, igualdade e
solidariedade de cada partícipe, através da convivência madura e sadia, respeitando as diferenças
e idiossincrasias individuais, na convergência para o crescimento pessoal e maturação dos atributos conscienciais, visando à consecução da proéxis conjunta.
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 família afetiva, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
02. Afetividade: Psicossomatologia; Neutro.
03. Aglutinação interconsciencial: Conviviologia; Neutro.
04. Assistenciologia Grupocármica: Interassistenciologia; Homeostático.
05. Autodiscernimento afetivo: Mentalsomatologia; Homeostático.
06. Coedes: Conviviologia; Neutro.
07. Companhia eletiva: Conviviologia; Neutro.
08. Crescendo afetividade-transafetividade: Transverponologia; Homeostático.
09. Família consciencial: Paraconviviologia; Homeostático.
09. Família nuclear conscienciológica: Grupocarmologia; Homeostático.
10. Inseparabilidade grupocármica: Grupocarmologia; Neutro.
11. Paradever: Cosmoeticologia; Homeostático.

Enciclopédia da Conscienciologia

10836

12.
13.
14.
15.

Paradireito: Cosmoeticologia; Homeostático.
Pré-desperticidade: Autodespertologia; Homeostático.
Senso de fraternidade: Conviviologia; Homeostático.
Viveiro evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.

AO MODO DE LABORATÓRIO DE GRUPALIDADE SOLIDÁRIA COSMOÉTICA, A FAMÍLIA AFETIVA PODE FAVORECER
A TEÁTICA DO RESPEITO ÀS DIFERENÇAS INDIVIDUAIS,
O EMBRIÃO DO AMOR PURO E DA TRANSAFETIVIDADE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, vem investindo para obter as benesses da família
evolutiva? Quais as providências tomadas ou as reciclagens implementadas até o presente momento?
Filmografia Específica:
1. A Procura da Felicidade. Título Original: The Pursuit of Happyness. País: Estados Unidos da América.
Data: 2006. Duração: 117min. Gênero: Drama. Idade (Censura): Livre. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado:
Inglês & Português (em DVD). Direção: Gabriele Muccino. Elenco: Will Smith, Jaden Smith, Thandie Newton, Brian
Howe, James Karen, Dan Castellaneta, Kurt Fuller, Takayo Fischer, Kevin West, George Cheung. Música: Andrea Guerra. Figurino: Sharen Davis. Edição: Hughes Winborne. Efeitos Especiais: Matthew Heron. Estúdio: Columbia Pictures
Corporation. Distribuidora: Columbia TriStar Home Entertainment. Sinopse: Chris Gardner (Will Smith), pai de família,
enfrenta sérios problemas financeiros. Apesar de todas as tentativas em manter a família unida, Linda (Thandie Newton),
esposa dele, decide partir. Chris agora é pai solteiro e precisa cuidar de Christopher (Jaden Smith), filho de apenas 5 anos.
Ele tenta usar habilidade como vendedor para conseguir emprego melhor, com salário mais digno, conseguindo vaga de
estagiário, sem salário, na corretora de ações. Despejado com o filho passam a dormir em abrigos, até ser contratado em
definitivo com salário em emprego fixo.
2. Juntos Pelo Acaso. Título Original: Life as We Know It. País: Estados Unidos da América. Data: 2010.
Duração: 116 min. Gênero: Drama. Idade: Livre. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês & Português (em
DVD). Direção: Greg Berlanti. Elenco: Katherine Heigl, Josh Duhamel, Josh Lucas, Alexis Clagett, Brynn Clagett,
Brooke Clagett, Hayes MacArthur, Christina Hendricks, Sarah Burns, Jessica St. Clair. Música: Blake Neely. Figurino:
Debra McGuire. Edição: Jim Page. Efeitos Especiais: Scanlan Backus. Estúdio: Josephson Entertainment. Distribuidora: Columbia TriStar Home Entertainment. Sinopse: Holly Berenson (Katherine Heigl) e Eric Messer (Josh Duhamel) se
conhecem, mas o primeiro encontro deles é verdadeiro desastre. Eles têm em comum a paixão pela afilhada Sophie (Alexis Clagett/Brynn Clagett). O acidente fatal com os pais deixou a menina órfá e a dupla foi designada para cuidar da pequenina. Obrigados a permanecerem juntos para cuidar da criança, enfrentam as dificuldades típicas de pai e mãe ao acaso
e, por isso, começam a se entenderem melhor.
3. Um Sonho Possível. Título Original: The Blind Side. País: Estados Unidos da América. Data: 2009. Duração: 129min. Gênero: Drama. Idade: Livre. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês & Português (em
DVD). Direção: John Lee Hancock. Elenco: Sandra Bullock, Tim McGraw, Quinton Aaron, Jae Head, Lily Collins, Ray
McKinnon, Kim Dickens, Adriane Lenox, Kathy Bates , Catherine Dyer. Música: Carter Burwell. Figurino: Sharen Davis. Edição: Mark Livolsi. Efeitos Especiais: James Cheshire. Estúdio: Alcon Entertainment. Distribuidora: Columbia
TriStar Home Entertainment. Sinopse: O filme é protagonizado por Michael Oher (Quinton Aaron), jovem negro, filho de
mãe viciada não tendo onde morar. Com boa vocação para os esportes, ele foi avistado por Leigh Anne Tuohy (Sandra
Bullock), andando em direção ao estádio da escola para poder dormir longe da chuva. Convidado para passar a noite na
casa dos milionários, Michael não tinha ideia da mudança para sempre na vida, tornando-se mais tarde astro do futebol
americano, história de superação, e esforço, deixando clara a mensagem do amor incondicional, longe do ódio, inveja, violência e preconceito.
Bibliografia Específica:
01. Balona, Málu; Autocura através da Reconciliação: Um Estudo Prático sobre a Afetividade; apres. Daniel Muniz; pref. Cristina Arakaki; pref. da 1ª edição Marina Thomaz; revisores Alexander Steiner; et al.; 354 p.; 2 seções;
11 caps.; 20 cenografias; 18 E-mails; 1 entrevista; 56 enus.; 2 escalas; 3 esquemas; 125 expressões e ditos populares; 72
filmes; 1 foto; 10 gráfs.; 6 ilus.; 25 infográficos; 1 microbiografia; 5 quadros sinópticos; 4 questionários; 2 tabs.; 17 técnicas; 5 teorias; 15 websites; 2 apênds.; glos. 86 termos; 324 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3a Ed. rev. e aum.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 74, 196, 201 a 203 e 227.
02. Carvalho, Patrícia; O Significado do Perdão para a Assistência; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 9; N. 4; Seção: Temas da Conscienciologia; 1 E-mail; 5 enus.; 4 notas; 7 refs.; Associação Internacional de
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC);Foz do Iguaçu, PR; Outubro-Dezembro, 2005; páginas 341 a 353.
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03. Machado, Cesar; Antivitimização: Alicerce para a Autevolução; pref. Alexandre Zaslavsky; 324 p.; 3 seções; 19 caps.; 65 abrevs.; 5 cronologias; 120 enus.; 35 questionamentos; 3 testes; 5 tabs.; glos. 256 termos; 215 refs.;
1 webgrafia; alf.; 50 estrangeirismos; 23 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2016; páginas 37 e 174.
04. Psique Ciência & Vida; Fisiologia da Mágoa; Artigo; Revista; Mensário; Ano IX; N. 109; 1 ilus; 3 fotos;
Seção: Dossiê; São Paulo, SP; S.D.; páginas 44 a 47.
05. Psique Ciência & Vida; Liberação das Mágoas: A Decisão é sua!; Artigo; Revista; Mensário; Ano IX;
N. 109; 7 fotos; São Paulo, SP; S.D.; páginas 36 a 43.
06. Ramiro, Marta; Reciclagem da Autovitimização: De Vítima de Si Mesmo a Interassistente na Pré-Intermissão; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 18; N. 2; Seção: Temas da Conscieciologia; Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR.; Outubro-Dezembro; 2014; páginas 166 a 177.
07. Stamateas, Bernardo; Emoções Tóxicas: Como se Livrar dos Sentimentos que fazem Mal a Você (Emociones Tóxicas); revisores Margarida Seltmann, Joanna Barrão Ferreira, trad. Marcelo Barbão; 203 p.; 15 caps.; 18 x 12
cm; br; Thomas Nelson Brasil; Rio de Janeiro, RJ; 2010; páginas 10 a 22, 35 a 47, 57, 64 a 64, 71 a 73, 79 a 80.
08. Tanuri, Vera; Perdão: Opção Cosmoética de Seguir em Frente; pref. Adriana de Lacerda Rocha; revisoras Kao Pei Ru & Adriana Corrêa; 164 p.; 19 caps.; 16 E-mails; 110 enus.; 3 tabs.; 16 websites; epíl.; glos. 65 termos;
9 filmes; 86 refs.; 2 anexos; alf.; br.; 23 x 16 cm.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2016; páginas
39 a 41, 53 a 56, 59, 62, 71, 73, 75, 94 e 95.
09. Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções;
413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;
1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; Ed. Princeps; Associação Internacional do Centro
de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas
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FAMÍLIA CONSANGUÍNEA
(EVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A família consanguínea é o grupo de conscins, homens ou mulheres, constituído por laços de sangue, a partir da união ginossoma-androssoma, com a interfusão óvulo-espermatozoide em conformidade com as leis evolutivas do Cosmos, representando, em geral, o primeiro núcleo humano de contato da consciência ressomante.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo família deriva do idioma Latim, familia, “domésticos; servidores; escravos; séquito; comitiva; cortejo; casa; família”. Surgiu no Século XIII. O termo consanguíneo provém igualmente do idioma Latim, consaguineus, “nascido do mesmo sangue; fraternal”. Apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Família nuclear pela consanguinidade. 2. Família de descendência
genética. 3. Grupo parental de sangue. 4. Grupo social de consanguíneos.
Neologia. As 3 expressões compostas família consanguínea compulsória, família consanguínea indicada e família consanguínea autodeliberada são neologismos técnicos da Evoluciologia.
Antonimologia: 1. Família humana. 2. Família consciencial. 3. Grupos de relações sociais. 4. Grupos de relações profissionais. 5. Grupos de amizade.
Estrangeirismologia: o Ressomatorium; o Conviviarium humano compulsório; o Retrocognitarium funcionando full time; o rapport multimilenar reunindo conscins por laços de sangue; a célula mater da sociedade.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao aproveitamento das oportunidades evolutivas.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Consanguinidade: vinculação inescapável. Genética: herança passageira.
Ortopensatologia: – “F
i . Dentre os estratos do público-alvo, a serem assistidos
por você, nesta vida intrafísica, a família nuclear é o primeiro e mais prioritário. Contudo, em geral você há de deixá-la, no momento certo sem dependências, para se dedicar às tarefas evolutivas
da sua consciência”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da grupalidade; os grupopensenes; a grupopensenidade; o holopensene da Ressomatologia; o apego ao holopensene das tradições familiares; o holopensene materno da disponibilidade assistencial afetiva-efetiva; o holopensene familiar da cordialidade; o holopensene da convivialidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; o holopensene grupal das reconciliações; a responsabilidade individual na qualificação do holopensene
grupal familiar fraterno; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; o holopensene do respeito a singularidade e a autonomia consciencial possibilitando a compreensão do nível evolutivo do outro; o holopensene pessoal da evolução consciencial; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; a autopensenidade sadia liberadora de amarras relacionais multisseculares.
Fatologia: a grupalidade primária humana; a reprodução humana; a consanguinidade
sendo resultante intrínseca da sexualidade instintiva; o androssoma; o ginossoma; a ressoma;
a genética transmissora dos caracteres hereditários; a reprodução humana natural; a reprodução
medicamente assistida (RMA); a autoperpetuação genética forçada; a gravidez programada; a gravidez acidental; o aborto humano provocado; o aborto humano espontâneo; o choque da ressoma;
o restringimento intrafísico; o fato de os afins se atraírem; a atração recíproca ressomante-geni-

Enciclopédia da Conscienciologia

10839

tores; a ressoma enquanto modo natural de reaproximação de consciências; a condição de família
enquanto agrupamento de consciências; os laços de sangue atrelados a possíveis interprisões;
a insciência evolutiva influindo nos gravames cármicos; a negatividade do emocionalismo no
convívio intrafamiliar; as influências cármicas nos transtornos relacionais; os ressentimentos recorrentes na interconvivência patológica; a premência nas resoluções dos débitos cármicos; a condição temporária da família consanguínea; o contexto apropriado às reconfigurações de retrodesavenças; a pseudoindependência na maternidade “solo”; a banalização das relações afetivo-sexuais; a banalização da reprodução humana; a função afetivo-reconciliadora da gestação;
as dificuldades jurídicas na regulamentação da reprodução assistida; a relação familiar sadia otimizando acertos grupocármicos; o perdão incondicional; as reconciliações em vida; o retroperdão; a interassistência, razão da interconvivência; a reeducação emocional facilitada pelo aleitamento materno; a condição da mãe enquanto arrimo familiar primário e inevitável; a reverberação
da disponibilidade assistencial silenciosa da mãe; a interrelação mãe-bebê; a ligação mais estreita
entre pais e filhos legítimos; a priorização dos genitores no exercício da função natural precípua
de reeducadores interassistenciais da prole; a autorreeducacão precoce; a recuperação de cons
magnos na infância; a obrigatoriedade do retorno à vida intrafísica; a imperiosidade evolutiva;
a antimaternidade e a antipaternidade sadia na condição de patamar evolutivo avançado; a afetividade madura na aceleração evolutiva; a evolução consciencial humana.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a escolha pré-ressomática da família específica; a escolha intermissivista intencional dos pais para resgate multimilenar; a pré-ressoma parapsicótica desqualificando a ressoma; a pré-ressoma lúcida qualificadora da ressoma; a ressoma superintendida por evoluciólogos; os comprometimentos multiexistenciais; os compromissos assumidos na intermissão; a teia interrelacional multidimensional envolvendo a parentela e a paraparentela; a paragenética enquanto retroarquivo vivo das autovivências multiexistenciais; as energias conscienciais (ECs) aproximando ressomante e genitores;
a consanguinidade na condição de parestratégia reconciliadora avançada.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo energia consciencial do ressomante–energia consciencial dos genitores; o sinergismo espermatozoide-óvulo; o sinergismo condições de ressoma–momento evolutivo do ressomante; o sinergismo convivialidade familiar sadia–recomposição de interprisões grupocármicas.
Principiologia: o princípio evolutivo da inseparabilidade grupocármica; o princípio da
interdependência evolutiva; o princípio de gerar-se somas, não consciências; o princípio de causa e efeito; o princípio do exemplarismo pessoal (CEP).
Codigologia: o código genético; o código paragenético; o código grupal de Cosmoética
(CGC) relativo à família.
Teoriologia: o estágio de recomposição da teoria das interprisões grupocármicas.
Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente; a técnica da convivência sadia; a paratecnologia aproximadora dos opostos ginossoma-androssoma; a paratecnologia do vínculo consanguíneo na afetividade reconciliadora; a técnica da rotina útil gerando hábitos saudáveis;
o emprego da técnica da lupa maturológica na identificação das imaturidades pessoais e alheias
nas interrelações familiares.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico teático repercutindo no desempenho
pessoal na interassistência familiar.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório
conscienciológico da Grupocarmologia; o laboratório conscienciológico da Conviviologia; o laboratório conscienciológico da Autorrretrocogniciologia; o laboratório conscienciológico da
Autoparageneticologia.
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Colegiologia: o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Ressomatologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio
Invisível da Interassistenciologia.
Efeitologia: os efeitos da irrenunciabilidade do vínculo consanguíneo; os efeitos positivos da consanguinidade poder gerar afeição reconciliadora entre inimigos de vidas pretéritas;
os efeitos da relação pais-filhos na reeducação consciencial; os efeitos do convívio harmônico
entre consanguíneos; os efeitos da lei do maior esforço na interrelação familiar; os efeitos da autoconvivência salutar no equilíbrio interconvivial familiar; os possíveis efeitos negativos da arquitetura de somas pelo emprego da fecundação artificial humana.
Neossinapsologia: a substituição das retrossinapses da desafeição por neossinapses da
afetividade sadia; as neofobias dificultando a aquisição de neossinapses de autoconscientização
evolutiva; as neossinapses geradas a partir da teática do paradigma consciencial; a reestruturação pensênica na formação de neossinapses.
Ciclologia: o ciclo evolutivo dessoma–vida extrafísica–pré-ressoma–ressoma; o ciclo
encontros-desencontros-reencontros.
Enumerologia: a realidade intraconsciencial; a realidade genética pessoal; a realidade
paragenética; a realidade familiar; a realidade humana; a realidade social; a realidade multidimensional. O portal da vida humana; o comitê intrafísico de recepção; o ancoradouro ressomatológico; a base grupal das reconciliações; o berço da reeducação afetiva; o reeducandário matricial
humano; o descortinador das interrelações sociais.
Binomiologia: o binômio vida extrafísica–vida intrafísica; o binômio reprodução natural–reprodução artificial; o binômio genética-paragenética; o binômio admiração-discordância
indispensável à harmonia familiar; o binômio da imaturidade afetiva amor-ódio.
Interaciologia: a interação androssoma-ginossoma; a interação maternidade-paternidade; a interação afetiva mãe-feto na fase intrauterina; a interação pais-filhos.
Crescendologia: o crescendo herança genética–herança paragenética; o crescendo vínculo consanguíneo–vínculo consciencial; o crescendo emocionalidade desestabilizadora–afetividade equilibradora; o crescendo determinismo–livre arbítrio; o crescendo convívio insuportável–
–convívio liberador; o crescendo família consanguínea–família consciencial.
Trinomiologia: o trinômio dependência-independência-interdependência; o trinômio
interrelação-interassistência-reconciliação; o trinômio vitimização–recomposição–liberação
cármica; o trinômio interdisciplinaridade-intercooperação-interassistência na aproximação Medicina–Engenharia Genética.
Polinomiologia: o polinômio ginossoma-androssoma-concepcão-gestação-ressoma;
o polinômio convivialidade–interrelação–interassistência–aceleração evolutiva; o polinômio respeito–fraternismo–resgate–reconfiguração cármica.
Antagonismologia: o antagonismo consciex assexuada / conscin sexuada; o antagonismo gessom / gescon; o antagonismo infinitude consciencial / finitude humana; o antagonismo
atração dos afins / atração dos opostos; o antagonismo afeto / agressão; o antagonismo pais-problemas / filhos equilibrados; o antagonismo pais equilibrados / filhos-problemas.
Paradoxologia: o paradoxo de a concepção humana advir da união de opostos; o paradoxo de a conscin mãe poder abrigar no útero e aconchegar no peito inimigo mortal de retrovida; o paradoxo de o homem reprodutor engravidando mulheres no mundo inteiro, alegando generosidade, mas descompromissando-se com a prole; o paradoxo de o filhote humano ser o mais
indefeso de todos os filhotes de animais; o paradoxo de os piores abusos e as maiores agressões
a crianças e mulheres ocorrerem no ambiente familiar; o paradoxo de o convívio compulsório na
consanguinidade poder ser liberador.
Politicologia: a evoluciocracia; a interaciocracia; a interassistenciocracia; a meritocracia;
a política da boa convivência; a política do respeito às diferenças; a política do respeito ao nível
evolutivo do outro.
Legislogia: a lei da evolutividade; o conhecimento sobre a lei da Paragenética; a lei da
afinidade consciencial; a lei da ação e reação; a lei natural de reprodução humana; a lei do

Enciclopédia da Conscienciologia

10841

maior esforço evolutivo na convivialidade familiar; a lei N. 12.318 / 2010 tratando da alienação
parental.
Filiologia: a maternofilia; a paternofilia; a familiofilia; a conviviofilia; a interassistenciofilia; a reeducaciofilia; a liberofilia.
Fobiologia: a neofobia; a maternofobia; a paternofobia; a familiofobia; a conviviofobia;
a maternagem gestacional na superação da antropofobia.
Sindromologia: a síndrome da família gaiola de ouro; a síndrome da solidão em família; a síndrome da interiorose familiar; a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome da alienação parental (SAP).
Maniologia: a mania da glamourização da ressoma; a mania do desespero na dessoma.
Mitologia: o mito da família perfeita; o mito da família imprestável; o mito da mãe rainha; o mito do pai herói; o mito da propriedade filial; o mito de o renascimento ser o início da
vida e a morte do corpo físico ser o fim da mesma.
Holotecologia: a evolucioteca; a ressomatoteca; a ginoteca; a androteca; a somatoteca;
a grupocarmoteca; a interprisioteca; a convivioteca; a assistencioteca.
Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Ginossomatologia; a Ressomatologia; a Grupocarmologia; a Interprisiologia; a Interconviviologia; a Comunicologia; a Parapedagogiologia;
a Reeducaciologia; a Interassistenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a família consanguínea; a família consanguínea de intermissivistas; a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin eletronótica; a conscin vulgar;
a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana consciente; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin reeducadora; a vítima interpresidiária; o algoz interpresidiário; o grupo
interprisional; a parentela; a paraparentela; os genitores; a prole.
Masculinologia: o pai; o avô; o filho; o tio, o primo; o homem reprodutor; o interprisiologista; o interpresidiário; o devedor cármico; o credor cármico; os cúmplices de destino; os reconciliadores; os compassageiros evolutivos; o amparador intrafísico; o conviviólogo; o reeducando; o reeducador; o exemplarista; o fraternista; o cooperador; o preceptor; o evoluciólogo.
Femininologia: a mãe; a avó; a filha; a tia; a prima; a mulher reprodutora; a interprisiologista; a interpresidiária; a devedora cármica; a credora cármica; as cúmplices de destino; as reconciliadoras; as compassageiras evolutivas; a amparadora intrafísica; a convivióloga; a reeducanda; a reeducadora; a exemplarista; a fraternista; a cooperadora; a preceptora; a evolucióloga.
Hominologia: o Homo sapiens animalis; o Homo sapiens interpraesidiarius; o Homo
sapiens gruppalis; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens
fraternus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens aequilibratus; o Homo sapiens autolucidus.
V. Argumentologia
Exemplologia: família consanguínea compulsória = aquela na qual a ressoma é condicionada à inconsciência evolutiva da consciex; família consanguínea indicada = aquela na qual
a ressoma ocorre amparada no razoável nível de autoconsciência evolutiva da consciex, orientada
por evoluciólogo; a família consanguínea autodeliberada = aquela na qual a ressoma ocorre por
definição da própria consciex dotada de expressiva autoconsciência evolutiva.
Culturologia: a cultura da Evoluciologia; a cultura da convivialidade fraterna; a cultura da Conviviologia Multiexistencial; a cultura do exemplarismo cosmoético; a cultura da Interassistenciologia.
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Evolução. Segundo a Evoluciologia, todas as conscins estão enredadas na dinâmica evolutiva do Cosmos, quer admitam ou não. Nesse processo, importa a compreensão cognitiva sobre
inúmeras questões adstritas à ressoma e à realidade humana, dentre as quais as 9 aqui apresentadas na ordem alfabética:
1. Anulação. A pararrealidade, anulando a atitude imatura do “não pedir para nascer”.
2. Enfrentamento. O desafio de a consciência enfrentar, mesmo momentaneamente,
a cada ressoma, o grupo primário humano integrado pelos genitores, na materialização do corpo
físico.
3. Imutabilidade. O quadro imutável de os genitores, não gerarem consciência imortal.
4. Inafastabilidade. A grupalidade se impondo como realidade inafastável à ressoma,
à sobrevivência e à evolução consciencial de todos os humanos.
5. Irrenunciabilidade. A impossibilidade de os genitores renunciarem à condição de
pais biológicos legítimos.
6. Meio. A família consanguínea é o primeiro grupo reencontrado, porém representa
meio, não fim, em si, no mecanismo da evolução consciencial humana.
7. Protagonismo. A consciência ressomante no protagonismo da própria ressoma ao se
parainterconectar ao grupo primário humano, originando a tríade matricial ressomática.
8. Reciprocidade. A inviabilidade de o filho ou filha declinarem da ligação consanguínea perante o pai e a mãe legítimos.
9. Requisito. A consanguinidade enquanto requisito indispensável ao regresso ou passagem da consciex à vida intrafísica.
Responsabilidade. Perante a lei do acerto grupocármico, cabe primordialmente aos pais
biológicos a responsabilidade em assistir a consciência ressomada na conquista dos 2 aprendizados fundamentais e imprescindíveis à automaturidade rumo à autonomia consciencial, no cumprimento de tarefa de vida pessoal:
1. Desafio. Aprender a enfrentar-se diante do desafio do novo momento, novo contexto,
nova família, novo cérebro, novo soma.
2. Autoconvivência. Aprender a exercitar, desde cedo a autoconvivência lúcida na busca da autossegurança e do autequilíbrio na interconvivência sadia com todos os princípios conscienciais.
Autoconsciência. Através da Autopesquisologia, é possível a conquista da autoconsciência sobre 3 variáveis em relação a vida intrafísica, aqui enumeradas em ordem lógica de ocorrência:
1. Emersão. A família consanguínea propicia a emersão da consciência à vida humana.
2. Imersão. A família consanguínea oportuniza à conscin a imersão no próprio universo
intraconsciencial na redefinação da rota autevolutiva.
3. Expansão. A família consanguínea viabiliza a toda consciência, em cada ressoma,
nova oportunidade no exercício gradativo do fraternismo na perspectiva de qualificá-la na expansão da interassistência consciencial para além das fronteiras domésticas em benefício da Humanidade e da Para-Humanidade, tarefa evolutiva magna.
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 família consanguínea, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acerto grupocármico: Grupocarmologia; Homeostático.
02. Amortização evolutiva: Grupocarmologia; Homeostático.
03. Antipodia consanguínea: Antipodismologia; Nosográfico.
04. Compassageiro evolutivo: Evoluciologia; Neutro.
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Convivência familiar sadia: Conviviologia; Homeostático.
Convívio compulsório: Grupocarmologia; Neutro.
Currículo parental: Cuidadologia; Neutro.
Efeito macho-fêmea: Intrafisicologia; Neutro.
Família consciencial: Paraconviviologia; Homeostático.
Hipoxia afetivo-familiar: Interprisiologia; Nosográfico.
Inseparabilidade grupocármica: Grupocarmologia; Neutro.
Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
Irrenunciabilidade: Autodiscernimentologia; Neutro.
Libertação do clã: Grupocarmologia; Neutro.
Maternação: Evoluciologia; Neutro.

A FAMÍLIA CONSANGUÍNEA ANALISADA SOB O PRISMA
DA EVOLUCIOLOGIA EXPANDE O AUTODISCERNIMENTO
DA CONSCIN LÚCIDA NO APROVEITAMENTO DA VIDA
HUMANA ENQUANTO OPORTUNIDADE PRÓ-EVOLUTIVA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, reconhece a função importante do vínculo consanguíneo na evolução consciencial? Já identificou o papel pessoal assistencial no grupo familiar
consanguíneo?
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
700.
2. Idem; Nossa Evolução; revisor Tatiana Lopes; 169 p.; 15 caps.; 149 abrevs.; 17 E-mails; 1 foto; 1 microbiografia; 162 perguntas; 162 respostas; 13 websites; glos. 282 termos; 6 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3ª Ed.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2013; páginas 28 a 39.
3. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores
Alexander Steiner; et al.; 1.248 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1 foto; 43 ilus.; i microbiografia 1 sinopse; 2 websites; glos 300 termos; 2.041 refs.; alf.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 5a Ed.; Instituto Internacional de Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 243 a 245 e 289.
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FAMÍLIA

CONSANGUÍNEA BELICISTA
(GRUPOCARMOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. A família consanguínea belicista é a união de conscins, homens ou mulheres, interrelacionadas por laços genéticos, caracterizados por gostos, inclinações, predisposições,
preferências, particularidades, reações emocionais, humor, vocabulário e materpensene agressivos, beligerantes, intimidantes ou armipotentes.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O vocábulo família vem do idioma Latim, familia, “domésticos; servidores;
escravos; séquito; comitiva; cortejo; casa; família”. Surgiu no Século XIII. O termo consanguíneo
deriva também do idioma Latim, consaguineus, “nascido do mesmo sangue, fraternal”. Apareceu
no Século XVI. A palavra bélico procede do mesmo idioma Latim, bellicus, “bélico; relativo ou
pertencente à guerra”. Surgiu no Século XV. O sufixo ista provém do idioma Grego, ístes, designando “adepto; aderente; seguidor; partidário”. O vocábulo belicista apareceu no Século XX.
Sinonimologia: 1. Família consanguínea de tradição bélica. 2. Grupo parental belicista.
3. Família de comportamento belicista. 4. Família genética belicista. 5. Linhagem parental belicista.
Neologia. As 3 expressões compostas família consanguínea belicista, família consanguínea belicista parcial e família consanguínea belicista integral são neologismos técnicos da Grupocarmologia.
Antonimologia: 1. Família consanguínea pacifista. 2. Família consanguínea antibelicista. 3. Reverberação genética pacifista. 4. Idiossincrasia intrafamiliar pacifista.
Estrangeirismologia: o modus operandi familiar; o rapport multimilenar entre as conscins; o mastermind replicando a Baratrosfera no Planeta através do uso das armas; o paintball enquanto esporte de simulação de combate; os eventos competitivos dos videogames de guerra;
a imprescindibilidade do modus vivendi pacífico na modificação da conduta bélica.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à evitação de interprisões grupocármicas.
Ortopensatologia: – “Be icis o. A pessoa belicista não vê diferença entre curar os doentes e matar os sãos, reação indiscutivelmente patológica. O conflito amplia o belicismo”.
“O belicismo é a pior doença da Humanidade, estando na raiz de todas as patologias humanas
básicas”. “O belicismo é a rejeição completa da fraternidade, uma condição indefensável para
a conscin l cida”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal e coletivo do belicismo; a fôrma holopensênica do
comportamento bélico; a paravivência baratrosférica nos bolsões holopensênicos bélicos; a cláusula do compromisso com o grupo familiar firmada no Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático;
os belicosopensenes; a belicosopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; as fixações holopensênicas; a pressão holopensênica; a identificação de holopensenes particularmente propícios
ao desenvolvimento de autassédios; os maturopensenes; a maturopensenidade; os grupopensenes;
a grupopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; a autorretilinearidade pensênica; a pensenidade intrafamiliar pacifista.
Fatologia: os hábitos da família belicista; o comportamento grupocármico; as expressões
coletivas patológicas derivadas de frases bélicas; o dicionário cerebral bélico; a sobreposição do
subcérebro abdominal à cognição; a brecha para a investida heterassediadora; o funcionamento
familiar imaturo transformando o lar em ringue doméstico; o belicismo sendo a megassociopatia;
o belicismo automimético; a influência da tradição armipotente familiar; as competições; as riva-
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lidades; o rompimento de relações entre parentes; o empoderamento bélico armamentista; a comercialização de artefatos bélicos; a indústria armamentista; o fato de os afins se atraírem; o saldo
da interprisão grupocármica; a tomada de consciência da autorresponsabilidade através do exemplarismo; o ato de a família consanguínea se esforçar para evoluir; a responsabilidade holobiográfica do(a) intermissivista junto ao grupocarma; o ajustamento familiar; a força presencial e grupal
reconhecida pelos outros; o papel do intermissivista na célula familiar; a doença familiar sendo
tratada como pesquisa; a árvore genealógica mostrando as conexões familiares; a influência mesológica da família nuclear; a identificação do trafar, trafor e trafal grupais; a investigação das incompreensões grupocármicas; a visão assistencial panorâmica da rede grupocármica; a reconciliação; o cuidado em não negligenciar a assistência aos familiares; a exemplificação silenciosa; o ato
de fazer diferente; a crise de crescimento pessoal repercutindo no grupo famíliar; o revisionismo
cosmoético das posturas bélicas familiares; o saldo evolutivo pessoal; a manutenção do bom humor perante os contrafluxos familiares; a aceleração da História Pessoal e Grupal.
Parafatologia: a ausência da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a reação de autencapsulamento patológico; a anulação de parapercepções; o bloqueio de chacras; a criação involuntária de ambiente multidimensional favorecedor às inspirações e atuações assediadoras; o empenho na autossuperação de traumas, atuais e multimilenares, propiciando a conquista
gradativa da autodesassedialidade; a vigilância multidimensional autodefensiva proporcional ao
autoconhecimento; o hábito de pacificar os ambientes familiares através de expansão da psicosfera pessoal; a necessidade de acesso à Central Extrafísica da Fraternidade (CEF); a saída das interprisões grupocármicas multiexistenciais pela assistência holocármica; a superação da Genética
e da Mesologia pela conquista da Paragenética forte.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo dinheiro-armas; o sinergismo Ciência–desenvolvimento
bélico; o sinergismo força física–força militar; o sinergismo fabricação-compra-venda de armas;
o sinergismo pacificação íntima–pacificação interconsciencial.
Principiologia: o princípio popular ―quando 1 não quer, 2 não brigam‖; o princípio da
convivialidade evolutiva; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio ―se não presta, não adianta fazer maquilagem‖; o princípio de
o mais sadio ajudar o mais doente; a ausência do princípio cosmoético do não acumpliciamento
com a violência; o princípio da convivialidade evolutiva; o desconhecimento do princípio da maxifraternidade.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) e o código grupal de Cosmoética
(CGC) necessários à pacificação íntima.
Teoriologia: a teoria do descarte do imprestável; a teoria das interprisões grupocármicas abrangendo os dolos aparentemente imperceptíveis da autopensenização doentia; a teoria do
apego; a teoria do Homo sapiens pacificus; a teoria do Homo sapiens reurbanisatus; a teoria de
a pacificação íntima promover a paz ao derredor.
Tecnologia: o aprendizado da técnica da anticonflituosidade-autopacificação; a técnica
da depuração da linguagem; a técnica do aumento da benignidade.
Voluntariologia: o voluntariado nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs); o voluntariado propulsor de recins.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Grupocarmologia; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Paragenética; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio
Invisível da Universalismologia; o Colégio Invisível da Pacifismologia.
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Efeitologia: o efeito intimidador da agressividade; a ausência do efeito acalentador da
paz; a falta do efeito apaziguador da diplomacia; a autorresponsabilidade indescartável quanto
aos efeitos contagiantes do padrão holopensênico pessoal belicista; os efeitos da autopacificação
na convivialidade.
Neossinapsologia: os bagulhos autopensênicos atravancando a dinâmica geradora de
neossinapses; a conquista das neossinapses da paz; as neossinapses da anticonflitividade; as
neossinapses adquiridas nas recins da conscin antibelicista.
Ciclologia: o ciclo ataque-defesa; o ciclo guerra-paz; a perpetuação do ciclo vítima-algoz; o ciclo do travão grupocármico de retrovidas; a arma fomentando o ciclo patológico conflito-repressão-despotismo; o ciclo da evolução mentalsomática predispondo o antibelicismo; o ciclo autassédio-heterassédio; o ciclo do desassédio interconsciencial do grupo belicista.
Enumerologia: o belicismo intraconsciencial; o belicismo interconsciencial; o belicismo
interfamiliar; o belicismo intergeracional; o belicismo multiexistencial; o belicismo intergovernamental; o belicismo intercontinental.
Binomiologia: o binômio antiagressividade-autobenignidade; o binômio profilaxia contra novos erros–reparação dos erros antigos; a falta do binômio admiração-discordância; o binômio cosmoético destruição-reconstrução; o binômio autodesassédio-heterodesassédio; o binômio conscin pacificadora–consciexes amparadoras.
Interaciologia: a interação pensene bélico–ação agressiva; a interação patológica material humano–material bélico; a interação esclarecimento-pacificação; a interação holomaturidade–convivialidade pacífica.
Crescendologia: o crescendo pacificação íntima–pacificação grupal–pacificação continental–pacificação planetária; o crescendo tacon-tares no antibelicismo consanguíneo famíliar;
o crescendo consciência trafarista–consciência traforista; o crescendo reconciliação-autocura.
Trinomiologia: o trinômio interprisiológico poder-prestígio-posição; o trinômio nosográfico conflituosidade-competitividade-inassistência; o desconhecimento do trinômio evolutivo
não-agressão–não-beligerância–não-violência; o trinômio diversão-desporto-belicismo; o trinômio princípios-valores-metas; o trinômio priorizar-pacificar-perseverar.
Polinomiologia: o aprisionamento grupocármico exposto no polinômio fabricação-venda-compra-estoque-uso das armas; o polinômio do curso grupocármico interprisão-autovitimização-recomposição-libertação-policarmalidade.
Antagonismologia: o antagonismo pacifismo / belicismo; o antagonismo voz suave / voz
truculenta; o antagonismo fraternismo / egocentrismo; o antagonismo crise de crescimento / crise recorrente; o antagonismo inspiração baratrosférica / inspiração sadia; o antagonismo obnubilação / lucidez; o antagonismo superioridade militar / inferioridade cosmoética; o antagonismo
senhor da guerra / senhor da paz; o antagonismo cultura da violência / cultura de não-violência.
Paradoxologia: o paradoxo de ser necessário compreender profundamente o belicismo
para tornar-se especialista em pacifismo; o paradoxo da compra e fabricação de armas para defesa, usadas para o ataque; o paradoxo da diplomacia na venda de armas; o paradoxo de a Nanotecnologia Militar construir armas com grande capacidade de destruição; o paradoxo do Estado pacífico fomentando a guerra a partir da venda de armas.
Politicologia: a assediocracia; a asnocracia; a autocracia; a democracia; a cosmoeticocracia; a lucidocracia; a recexocracia; a urgência das políticas públicas antibelicistas.
Legislogia: a lei da ação e reação; a lei do menor esforço; as leis da guerra; as leis do
comércio; as leis do retorno patológico; a lei do mais forte; a lei da atração; a lei da responsabilidade educacional; a lei da interprisão grupocármica; a lei do retorno.
Filiologia: a adrenofilia; a evoluciofilia; a reeducaciofilia; a recexofilia; a assistenciofilia; a conscienciofilia; a pacificofilia; a tenepessofilia.
Fobiologia: a existência sob o jugo do medo da exclusão; o medo infundado do egocídio
cosmoético; a decidofobia; a pesquisofobia; a autocriticofobia; a autexposiciofobia.
Sindromologia: a síndrome do justiceiro; a síndrome da abstinência da Baratrosfera
(SAB); a síndrome do infantilismo; a síndrome do ansiosismo; a síndrome do medo; a síndrome
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da insegurança; a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome da prospectiva trágica; a síndrome da indisciplina autopensênica.
Maniologia: a patomania; a riscomania; a mafiomania; a mania de ser do contra; a mania de ouvir sem escutar; a mania de pensar mal dos outros; a mania de atropelar a própria recin.
Mitologia: o mito da paz a partir da guerra; o mito do mal necessário da venda de armas; o mito da natureza humana violenta; os mitos familiares, sociais e culturais encobrindo os
autassédios; o mito da família-modelo.
Holotecologia: a psicopatoteca; a trafaroteca; a belicosoteca; a convivioteca; a autopacificoteca; a evolucioteca; a assistencioteca; a coerencioteca; a anticonflitoteca; a dissidencioteca.
Interdisciplinologia: a Grupocarmologia; a Parapatologia; a Enganologia; a Desviologia; a Baratrosferologia; a Antidiscernimentologia; a Autopesquisologia; a Autorreeducaciologia;
a Reciclopensenologia; a Interconviviologia; a Interassistenciologia; a Holomaturologia; a Cosmoeticologia; a Autopacifismologia; a Consciencioterapeuticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a família consanguínea belicista; a família nuclear interprisional; a consbel
ressomada; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a isca humana inconsciente; a conscin
subcerebral; a conscin antimilitarista; a conscin desarmamentista; a conscin cosmoética; a consciência pacificadora; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o vendedor de armas; o colecionador de armas; o agente retrocognitor;
o atacadista consciencial; o acoplamentista; o autodecisor; o intermissivista; o amparador intrafísico; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o duplista; o duplólogo; o conviviólogo; 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 vendedora de armas; a colecionadora de armas; a agente retrocognitora; a atacadista consciencial; a acoplamentista; a autodecisora; a intermissivista; a amparadora
intrafísica; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a duplista; a duplóloga;
a convivióloga; 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 bellicosus; o Homo sapiens consreu; o Homo sapiens
conflictuosus; o Homo sapiens illucidus; o Homo sapiens autorreeducator; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens pacificus.
V. Argumentologia
Exemplologia: família consanguínea belicista parcial = aquela com alguns integrantes
manifestando comportamentos e materpensene bélico; família consanguínea belicista integral
= aquela com todos os integrantes manifestando comportamentos e materpensene bélico.
Culturologia: a cultura da renúncia aos conflitos anticosmoéticos; a autoparaprofilaxia
frente à cultura da violência onipresente na mídia, filmes, jogos e desportos; a cultura de guerra;
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a cultura do comércio de armas; a cultura belicista da antievolução; as rupturas da cultura familiar belicista; a cultura da Paradiplomacia; a cultura da Liberologia Consciencial Cosmoética.
Terapeuticologia: a aplicação da banana technique; as técnicas autoconsciencioterápicas; a reeducação em prol da aquisição da benignopensenidade; a prática da sinceridade multidimensional; a técnica da Higiene Consciencial.
Tabelologia. Na abordagem da Conscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 16 contrapontos entre atributos, características e condições da família consanguínea belicista e da família consanguínea pacifista.
Tabela – Contraponto Família Belicista / Família Pacifista
Nos

Família Belicista

Família Pacifista

01.

Arma

Caneta

02.

Ataques militares: as intrusões

Autodefesas parapsiquícas

03.

Campo de batalha: o front

Holopensene grupal: a proxêmica

04.

Camuflagem do espião

Anonimato do Serenão

05.

Comando de batalha

Liderança do assistente

06.

Corrupção

Paradireito

07.

Genocídio

Megafraternidade

08.

Interprisiologia

Policarmologia

09.

Mulher-mãe militar

Mulher de gestações conscienciais

10.

Oficial militar bem articulado

Amparador intrafísico eficiente

11.

Orgulho, soberba

Modéstia autêntica

12.

Patopensenidade

Ortopensenidade

13.

Práticas assediadoras

Teáticas amparadoras

14.

Recrutamento militar imposto

Voluntariado sadio: a tares

15.

Satisfação malévola

Satisfação benévola

16.

Supersoldado moderno

Atacadista consciencial lúcido
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 família consanguínea belicista, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acerto grupocármico: Grupocarmologia; Homeostático.
02. Autopensenização ilícita: Patopensenologia; Nosográfico.
03. Bagulho autopensênico: Patopensenologia; Nosográfico.
04. Conscin pacificadora: Pacifismologia; Homeostático.
05. Cultura de paz: Pacifismologia; Homeostático.
06. Família nuclear conscienciológica: Grupocarmologia; Homeostático.
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08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Holopensene autocoercivo: Holopensenologia; Nosográfico.
Interprisão grupocármica: Interprisiologia; Nosográfico.
Momento da megadecisão: Recexologia; Neutro.
Raiz do temperamento: Autotemperamentologia; Neutro.
Recalcitrância temperamental: Temperamentologia; Neutro.
Reciclagem do temperamento: Temperamentologia; Homeostático.
Reeducação para a paz: Pacifismologia; Homeostático.
Técnica da anticonflituosidade-autopacificação: Autexperimentologia; Neutro.
Temperamento belicista: Temperamentologia; Nosográfico.

RESSOMAR EM FAMÍLIA CONSANGUÍNEA BELICISTA PODE
INDICAR MÉRITO DA CONSCIN INTERMISSIVISTA, SENDO
OPORTUNIDADE ÍMPAR DE RETRATAÇÃO EXEMPLARISTA,
POR MEIO DO ESCLARECIMENTO E DA COSMOÉTICA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já assume a condição de minipeça interassistencial visando eliminar os resquícios de belicismo ainda presentes na interação familiar? Já compreendeu por qual motivo escolheu estar nesse grupo?
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 281 e 282.
2. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites;
glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.663 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 2ª Ed.; Associação
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; páginas 411 a 413.
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 279 e 280.

N. B.
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FAMÍLIA CONSCIENCIAL
(PARACONVIVIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A família consciencial é a união de consciências, conscins e consciexes, interrelacionadas não por laços grupocármicos compulsórios mas, de acordo com a inteligência
evolutiva (IE), com o propósito de evoluir em harmonia, através da tarefa do esclarecimento, cosmoética, impactante e interassistencial.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo família deriva do idioma Latim, familia, “família; doméstico; servidor; escravo; séquito; comitiva; cortejo; casa”. Surgiu no Século XIII. O vocábulo consciência
procede também do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas
pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento
de”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Família evolutiva. 2. Grupo evolutivo consciencial. 3. Comunidade
conscienciológica. 4. Sociedade conscienciológica.
Neologia. As 3 expressões compostas família consciencial, família consciencial intrafísica e família consciencial extrafísica são neologismos técnicos da Paraconviviologia.
Antonimologia: 1. Família nuclear. 2. Família mafiosa. 3. Seita religiosa.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à convivialidade grupal pró-evolutiva.
Citaciologia. Eis pensamento elucidativo do tema: – A Natureza nos uniu numa imensa
família, e devemos viver nossas vidas unidos, ajudando uns aos outros (Lucius Annaeus Sêneca,
4 a.e.c.–65 d.e.c.).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal das interrelações pró-evolutivas; o holopensene
das verpons; os ortopensenes; a ortopensenidade; os megapensenes; a megapensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; o holopensene do altruísmo; o holopensene de acolhimento ao intermissivista; o holopensene de encaminhamento interassistencial.
Fatologia: a reunião da grande família evolutiva; a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI); as Instituições Conscienciocêntricas (ICs); as relações afetivas do
passado, agora sob o escrutínio do autodiscernimento; a identificação e desdramatização das fissuras do temperamento, eliminando conflitos interpessoais; a prática da Cosmoética enquanto evitação dos acumpliciamentos grupocármicos; a eliminação do orgulho, permitindo recepção de heterocríticas construtivas e impactantes em set consciencioterápico; a prevalência do somatório de
valores individuais em detrimento de fanatismo grupal; a substituição de heterocobranças típicas
do grupocarma consanguíneo por autorresponsabilidades evolutivas; a compreensibilidade eliminadora de medos e pusilanimidades nas posturas pessoais; a autocompreensão advinda de interconvívio grupal, evidenciando à conscin a própria realidade milenar, sem dramas e / ou vitimização; a força das afinidades interconscienciais no grupo evolutivo; o fato inexorável de a autodesassedialidade gerar afinidade com consciências em estágios superiores da escala evolutiva;
a evolução progressiva da conta-corrente egocármica, grupocármica e policármica; a possibilidade de qualificar a família nuclear com valores da família consciencial; o surgimento da família
nuclear evolutiva a partir de familiares intermissivistas; os hábitos e os costumes do grupo evolutivo; a importância da discrição e do autoposicionamento na convivência diária; a noção do profissionalismo associada à amizade, elementos essenciais nas interrelações da CCCI; a autocompreensão da desafeição na condição natural temporária da evolução consciencial e não motivo de
vitimização ou melindre; a sabedoria de pedir desculpas e saber perdoar; a necessidade de enten-
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dimento do contexto histórico da conscin, permitindo a compreensão dos porquês quanto à manifestação do comportamento; a reeducação pautada no exemplarismo; a viragem intrafísica, promovendo ruptura com holopensenes familiares patológicos; a compreensão do fato de a família
permitir vir à tona os instintos e questões emocionais mal resolvidos do passado (retroesquemas
disfuncionais), elimando heteroculpas doentias; a confusão doentia em cobrar do grupo evolutivo
as demandas primárias da família nuclear; os esquemas disfuncionais da infância, gerando distorções cognitivas; as dificuldades inerentes à maturidade consciencial precoce do intermissivista no
núcleo familiar; as automimeses pessoais fundamentadas em sistemas de ideias fechadas, por
exemplo, o judaísmo, o islamismo, o cristianismo, o mundo cigano ou outra linhagem dificultando o entendimento do Universalismo; a megaoportunidade da existência intrafísica crítica, no grupo evolutivo avançado, acelerando a conquista da autodesperticidade; o fim das ilusões promovidas pela vida humana; a família consciencial na condição de base para o entendimento do Estado
Mundial.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a paraprocedência;
os Cursos Intermissivos (CIs) pré-ressomáticos; as comunidades extrafísicas (comunexes); a Interlúdio; a inclusão das consciexes no conceito de família; a convivência multidimensional com
consciexes do passado; a interassistência interdimensional; o parafato de o intermissivista, em
condição de autolucidez, poder escolher a própria família nuclear e os compassageiros do grupo
evolutivo; a hipótese de consciex interprisioneira ressomar na condição de escrava da genética familiar, dificultando a aproximação de grupos evolutivos; a ampliação da manifestação da autoparagenética a partir dos estímulos oportunizados na família consciencial.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da lealdade e da amizade na convivência diária; o princípio
do posicionamento pessoal (PPP); os princípios do Paradireito; o princípio grupocármico da
ação e reação; o princípio de pôr fim à sensação de pseudossuperioridade diante do assistido,
após ato interassistencial.
Codigologia: o Código Civil regulador do Direito de Família na dimensão intrafísica;
o código pessoal de Cosmoética (CPC) e o código grupal de Cosmoética (CGC) regulando o Paradireito da família consciencial.
Teoriologia: a teoria da Grupocarmologia.
Tecnologia: a vivência madura na aplicação das técnicas do estado vibracional e da tenepes; as técnicas do Apoio a Voluntários e Alunos (AVA) no auxílio ao intermissivista inadaptado ou doente; a técnica da Autorrefutaciologia; a técnica da autorresponsabilidade afetiva; a técnica de autodiagnóstico dos esquemas e retroesquemas disfuncionais; a técnica de eliminação
dos bagulhos energéticos; a técnica de diagnóstico e eliminação da autovitimização no núcleo familiar; as técnicas de acareação e de Impactoterapia Cosmoética, permitindo a autocompreensão
realística e desassediadora; as técnicas de Higiene Consciencial objetivando a conquista e manutenção de autoimperturbabilidade em meio aos pertúrbios do dia a dia.
Laboratoriologia: os laboratórios de autopesquisa nos campi conscienciológicos.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Grupocarmologia; os Colégios Invisíveis da Conscienciologia, possibilitando ampliação da família consciencial.
Efeitologia: o efeito do autodomínio energético no grupocarma; os efeitos da tenepes na
família nuclear; os efeitos do autexemplarismo do intermissivista na reeducação dos pais.
Neossinapsologia: as neossinapses paragrupais.
Ciclologia: o ciclo autoconsciencioterápico autoinvestigação-autenfrentamento-autossuperação qualificando as relações grupocármicas; o ciclo evolutivo ressoma-dessoma promovendo o abrandamento dos traumas e vicissitudes do passado, contribuindo para harmonização do núcleo familiar.
Enumerologia: o saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); a participação em Curso Intermissivo; a escolha dos pais; os aportes existenciais; os desafios da vida; o reencontro grupal;
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o cotidiano na CCCI. A autopriorização do domínio energético; a Higiene Consciencial; a autoconsciencioterapia contínua; o autenfrentamento racional; o autoposicionamento franco; o comportamento social necessário; as interrelações harmônicas.
Binomiologia: o binômio família consciencial–família nuclear.
Interaciologia: a interação profissão-voluntariado-docência; a interação consciencioterapia–conscienciometria–Psicologia Cognitiva.
Trinomiologia: o trinômio motivação-trabalho-lazer indispensável para o sucesso na
proéxis; o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento pilar da família consciencial; o trinômio herança financeira–herança genética–herança paragenética; o trinômio do autenfrentamento compreensão-esforço-repetição.
Polinomiologia: o polinômio trabalho-docência-voluntariado-escrita.
Antagonismologia: o antagonismo grupocarma restrito / policarma ampliado; o antagonismo casamento convencional / dupla evolutiva; o antagonismo pensenidade predominante
emocional / pensenidade predominante racional; o antagonismo culpabilidade familiar / libertação policármica; o antagonismo educação convencional / reeducação autexemplificadora.
Paradoxologia: o paradoxo de a justiça do Paradireito poder ser punição evolutiva;
o paradoxo da conscin jovem imatura biologicamente na condição consciencial madura de inversora lúcida; o paradoxo do filho ensinando ao pai.
Politicologia: a evoluciocracia; a lucidocracia; a política da megafraternidade; a paradireitocracia; a conviviocracia; a proexocracia; a discernimentocracia.
Legislogia: a lei da grupocarmalidade; a lei de ação e reação; a lei das afinidades; a lei
do exemplarismo pessoal; as leis da Cosmoética; as leis da evolução utilizadas para a definição
da proéxis; a lei da sobrevivência intrafísica.
Filiologia: a evoluciofilia; a intermissiofilia; a cosmoeticofilia; a paradireitofilia; a reciclofilia; a autocogniciofilia; a assistenciofilia.
Fobiologia: a reciclofobia; a sociofobia; a cognofobia; a parapsicofobia; a extrafisicofobia; a assediofobia; a cosmoeticofobia.
Sindromologia: a eliminação da síndrome do ninho vazio; a compreensão da síndrome
do estrangeiro (SEST).
Maniologia: a eliminação de manias estagnadoras da autevolução; a mania de procrastinar hábitos evolutivos.
Holotecologia: a cosmoeticoteca; a despertoteca; a juridicoteca; a convivioteca; a paradireitoteca; a conflitoteca; a psicossomatoteca.
Interdisciplinologia: a Paraconviviologia; a Intermissiologia; a Proexologia; a Grupocarmologia; a Paradireitologia; a Parapoliticologia; a Parassociologia; a Paradiplomacia; a Parassepsiologia; a Paraclínica; a Paracirurgia; a Paraprofilaxia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a família consciencial; o grupo de voluntários conscienciológicos; a conscin minipeça do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; as companhias evolutivas;
a consciência autempreendedora; a conscin evolutivamente pró-ativa; a conscin evolutivamente
atilada; a conscin-cobaia; a dupla evolutiva de intermissivista cognopolita; a conscin tenepessista;
a conscin ofiexável; a conscin ofiexista; a equipe de pesquisadores da Conscienciologia; a conscin
lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista;
a consciex cosmoética; a Parelencologia da Conscienciologia.
Masculinologia: o coordenador de IC; o epicon lúcido; o consciencioterapeuta; o evoluciente; o conscienciômetra; o docente da Conscienciologia; o autopesquisador; o acoplamentista;
o laboratorista; o tertuliano; o teletertuliano; o participante da minitertúlia; o preceptor; o parapreceptor; o aluno de Conscienciologia; o aluno de curso conscienciológico a distância; o componente de Grupo de Pesquisa Consciencial (GPC); o participante de Colégio Invisível da Conscienciologia; o agente retrocognitor; o abridor de caminhos; o autor de livro conscienciológico; o revisor
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de gescons da Conscienciologia; o intermissivista inadaptado; o retomador de tarefa; o inversor
existencial; o reciclante existencial; o verbetólogo; o verbetógrafo; o cidadão da Cognópolis.
Femininologia: a coordenadora de IC; a epicon lúcida; a consciencioterapeuta; a evoluciente; a conscienciômetra; a docente de Conscienciologia; a autopesquisadora; a acoplamentista;
a laboratorista; a tertuliana; a teletertuliana; o participante da minitertúlia; a preceptora; a parapreceptora; a aluna de Conscienciologia; a aluna de curso conscienciológico a distância; a componente de Grupo de Pesquisa Consciencial (GPC); a participante de Colégio Invisível da Conscienciologia; a agente retrocognitora; a abridora de caminhos; a autora de livro conscienciológico;
a revisora de gescons da Conscienciologia; a intermissivista inadaptada; a retomadora de tarefa;
a inversora existencial; a reciclante existencial; a verbetóloga; a verbetógrafa; a cidadã da Cognópolis.
Hominologia: o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens parapoliticologus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens duplarius; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens
desassediator; o Homo sapiens discernens; o Homo sapiens serenissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: família consciencial intrafísica = a equipin participante do voluntariado
conscienciológico da CCCI; família consciencial extrafísica = a equipex paravoluntária da Conscienciologia.
Culturologia: a cultura da Omnipesquisologia; a cultura da Antimitologia; a cultura da
intercompreensão; a Paraculturologia da Intraconscienciologia; a cultura ortomotivadora da
Autexperimentologia; a cultura da Parapercepciologia Bioenergética; a cultura do autenfrentamento; a cultura da pacificação íntima.
Taxologia. Eis, em ordem alfabética, entre outras, 10 oportunidades de interrelações harmônicas e anticonflitivas, disponíveis à família consciencial, em Foz do Iguaçu, PR, Brasil (Ano-base: 2014):
01. Acoplamentarium: possibilitando desenvolver a paraperceptibilidade.
02. Campus: estimulando a interconvivência pró-evolutiva.
03. Cognópolis: propiciando a pesquisa interpessoal e intergrupal.
04. Conscienciometria: permitindo o desenvolvimento da autocognição.
05. Consciencioterapia: favorecendo o autenfrentamento e recins.
06. Holociclo: estimulando a ampliação do dicionário cerebral.
07. Holoteca: instigando a leitura de obras relacionadas à inteligência evolutiva.
08. ICs: agregando valores conscienciais.
09. Minitertúlias: expandindo a cosmovisão.
10. Tertúlias conscienciológicas: facilitando a autorreeducação.
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 família consciencial, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Amplificador da consciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
03. Aprofundamento da pesquisa: Experimentologia; Neutro.
04. Autodiscernimento: Holomaturologia; Homeostático.
05. Autossuficiência evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
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06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Compreensibilidade: Holomaturologia; Homeostático.
Fôrma holopensênica: Pensenologia; Neutro.
Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
Interlúdio: Parageografologia; Homeostático.
Megaparadoxo da ilusão intrafísica: Omnidiscernimentologia; Nosográfico.
Paraprocedência: Extrafisicologia; Neutro.
Princípio do exemplarismo pessoal: Cosmoeticologia; Homeostático.
Radicação vitalícia na Cognópolis: Ressomatologia; Homeostático.
Rotina útil: Intrafisicologia; Homeostático.
Voluntário da Conscienciologia: Assistenciologia; Homeostático.

A OPORTUNIDADE CRÍTICA DE SER PEÇA ATUANTE
DA GRANDE FAMÍLIA CONSCIENCIAL EXIGE ASSUNÇÃO
DE AUTORRESPONSABILIDADES EVOLUTIVAS, ELIMINANDO AS IMATURIDADES COMUNS DA FAMÍLIA NUCLEAR.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, faz parte de família consciencial? Convive responsavelmente com as complexidades das consciências sem conflitos desgastantes com os compassageiros evolutivos, de modo pró-evolutivo para todos?
Bibliografia Específica:
1. Gonçalves, Carlos Roberto; Direito Civil Brasileiro: Direito de Família; revisoras Rita de Cássia Queiroz
Gorgati; & Maria Regina Machado; 7 Vols.; 704 p.; 22 caps.; Vol. 6; 1 E-mail; 85 enus.; 1 tab.; 1 website; 153 refs.; 23
x 16 x 4 cm; br.; 7ª Ed. rev. e atual.; Editora Saraiva; São Paulo, SP; 2010; páginas 21 a 25.
2. Pereira, Jaime; Princípios do Estado Mundial Cosmoético; colaboração Dulce Daou; et al.; pref. Rosemary Salles; revisores Equipe de Revisores da Editares; 306 p.; 3 seções; 25 caps.; 8 citações; 21 E-mails; 142 enus.; 58 estrangeirismos; 1 foto; 1 microbiografia; 1 tab.; 20 websites; posf.; glos. 84 termos; 107 refs.; 9 webgrafias; 1 anexo; alf.;
geo.; ono.; 23 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2013; página 148.
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FAMÍLIA NEOLOGÍSTICA
(NEOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A família neologística é o grupo de neologismos afins propostos no mesmo
contexto ou linha específica de determinado neoconhecimento humano.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo família deriva do idioma Latim, familia, “família; doméstico; servidor; escravo; séquito; comitiva; cortejo; casa”. Surgiu no Século XIII. O primeiro elemento de
composição neo provém do idioma Grego, néos, “novo”. Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, a partir do Século XIX. O segundo elemento de composição logia procede também
do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. A palavra neologia apareceu no mesmo Século XIX.
Sinonimologia: 1. Família pensenológica. 2. Família neopensenológica. 3. Família
verponológica. 4. Família neoverponológica. 5. Família etimológica. 6. Família cognatológica.
7. Família heurística.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 11 cognatos derivados do vocábulo família: familial; familiar; familiaridade; familiarização; familiarizar; familiarizável; familismo; familista;
familistério; familística; familístico.
Neologia. As duas expressões compostas família neologística mínima e família neologística máxima são neologismos técnicos da Neologia.
Antonimologia: 1. Família sinonímica. 2. Família antonímica.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à verponogenia comunicativa.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Neopensenologia; os lexicopensenes; a lexicopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os reciclopensenes;
a reciclopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; a autopensenização flexível.
Fatologia: a família neologística; a cunhagem das palavras; os vocábulos; as expressões
compostas; as neoideias; os conceitos novos; os neoconstructos; as verpons; as neoverpons; a Nomenclatura; o Tesauro; o Glossário; o Vocabulário; a Definologia; a explicitação da especialidade
da Conscienciologia; os prefixos mais usados (micro, mini, hipo, maxi, mega, hiper); os neologismos em itálicos; as abreviaturas e siglas; a criatividade linguística; a renovação lexical; a definição apurada dos conceitos; as milhares de palavras novas inevitáveis no universo da Ciência Nova, a mais abrangente; a Seção Neologia da Enciclopédia da Conscienciologia.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; os neologismos derivados das vivências parapsíquicas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo intelectual; o sinergismo Neologia-Definologia.
Principiologia: o princípio do dinamismo linguístico.
Codigologia: os códigos gramaticais.
Tecnologia: a técnica da comunicação oral; a técnica da comunicação escrita; a técnica
da comunicação digital; a técnica de escrever; a grafotécnica; a grafotecnia; a técnica da
exaustividade comunicativa.
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Voluntariologia: os voluntários do Conselho Internacional de Neologística (CINEO).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Comunicologia; o laboratório
conscienciológico da Mentalsomatologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Filólogos; o Colégio Invisível dos Pesquisadores
da Conscienciologia.
Efeitologia: o efeito esclarecedor do neologismo eficaz; os efeitos dos dicionários cerebrais.
Neossinapsologia: as neossinapses geradas a partir dos neologismos esclarecedores.
Binomiologia: o binômio neoparadigma-neologismos; o binômio Heuristicologia-Neologística; o binômio renovação-inovação; o binômio palavra usual–palavra variável; o binômio
cultura popular–cultura erudita.
Interaciologia: a interação autor-tradutor; a interação ideia-linguagem.
Trinomiologia: o trinômio vocabulário cerebral abrangente–talento definidor–criatividade neologística; o trinômio neoverdades-neoideias-neologismos.
Polinomiologia: o polinômio dos dicionários cerebrais sinonímico-antonímico-analógico-poliglótico; o polinômio significado-significante-signo-significância.
Antagonismologia: o antagonismo Neologia / Arcaismologia; o antagonismo neologismo científico / neologismo giriesco; o antagonismo neologismos técnicos indispensáveis / barbarismos dispensáveis; o antagonismo parasitas de linguagem / variações vernaculares; o antagonismo afetação formal / variação vernacular.
Paradoxologia: o paradoxo da única novidade intrafísica ser a Neologística; o paradoxo concisão-erudição.
Politicologia: a democracia linguística; a lucidocracia.
Legislogia: as leis ortográficas; a lei do maior esforço aplicada à tares.
Filiologia: a neofilia; a bibliofilia; a lexicofilia; a comunicofilia; a criteriofilia; a verbofilia; a intelectofilia.
Holotecologia: a comunicoteca; a lexicoteca; a linguisticoteca; a orismoteca; a neologisticoteca; a didaticoteca; a pedagogoteca; a estiloteca; a criativoteca; a heuristicoteca.
Interdisciplinologia: a Neologia; a Neologística; a Neoverponologia; a Neopensenologia; a Heuristicologia; a Cognatologia; a Comunicologia; a Orismologia; a Terminologia; a Linguística; a Infocomunicologia.
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 neologista.
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 neologista.
Hominologia: o Homo sapiens neologisticus; o Homo sapiens neologus; o Homo sapiens orismologus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens philologus; o Homo sapiens lexicologus; o Homo sapiens lexicographus; o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens verbetologus; o Homo sapiens encyclopaedologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: família neologística mínima = o pequeno número de neologismos no universo da Ofiexologia; família neologística máxima = o extenso conjunto de neologismos no universo da Pensenologia.
Culturologia: a Multiculturologia da Comunicologia; os neologismos culturais.
Taxologia. Sob a ótica da Neologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, afora dezenas
de outros, 50 neologismos técnicos afins, componentes da extensa família neologística da Pensenologia, no universo das neopesquisas da Neociência Conscienciologia, mais empregados na Enciclopédia da Conscienciologia e a maioria ainda não dicionarizada nos léxicos em geral (Ano-base: 2008):
01. Andropensene.
02. Antipensene.
03. Antipensenologia.
04. Autopensenarium.
05. Autopensenograma.
06. Batopensene.
07. Batopensenologia.
08. Circumpensene.
09. Cosmopensene.
10. Cosmopensenofilia.
11. Criptopensene.
12. Egopensene.
13. Estultopensene.
14. Genopensene.
15. Ginopensene.
16. Grafopensene.
17. Grafopensenologia.
18. Grupopensene.
19. Holopensene.
20. Lateropensene.
21. Lateropensenologia.
22. Lucidopensene.
23. Nosopensene.
24. Materpensene.
25. Maxiortopensenidade.
26. Maxipensene.
27. Minimaterpensene.
28. Miniortopensenidade.
29. Minipensene.
30. Morfopensene.
31. Neopensene.
32. Nexopensene.
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33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Ortopensene.
Parapensene.
Patopensene.
Pensenarium.
Pensenedor.
Pensenidade.
Pensenizar.
Pensenografia.
Pensenologia.
Pensenológica.
Pensenológico.
Pensenologista.
Pensenoteca.
Prioropensene.
Reciclopensene.
Retropensene.
Taquipensene.
Xenopensene.
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 família neologística, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Cognato: Comunicologia; Neutro.
02. Conformática: Comunicologia; Neutro.
03. Enciclopediologia: Cosmovisiologia; Homeostático.
04. Fórmula formal: Conformática; Neutro.
05. Frase enfática: Comunicologia; Homeostático.
06. Orismologia: Comunicologia; Neutro.
07. Palavra: Comunicologia; Neutro.
08. Prioridade da escrita: Comunicologia; Homeostático.
09. Resgate de expressão: Conformática; Neutro.
10. Verbete: Comunicologia; Neutro.

A COMPREENSÃO DA ORISMOLOGIA, OU DA TERMINOLOGIA, CONSTITUI RECURSO INDISPENSÁVEL À EXPANSÃO DAS INVESTIGAÇÕES DO PESQUISADOR OU PESQUISADORA EM QUALQUER RAMO DO CONHECIMENTO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, está de acordo com a Terminologia da Conscienciologia? Já avaliou a extensão dos neologismos da Conscienciologia?
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NUCLEAR CONSCIENCIOLÓGICA
(GRUPOCARMOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. A família nuclear conscienciológica é o grupo de conscins, pai, mãe, filho(s), filha(s), ex-alunos do Curso Intermissivo (CI), interagindo positivamente, objetivando
a evolução consciencial.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo familiar procede do mesmo idioma Latim, familiaris, “de família; da casa; doméstico”. Apareceu no Século XIII. O termo núcleo procede do mesmo idioma Latim, nucleus, “o ponto central ou essencial”. Apareceu em 1881. A palavra consciência provém
igualmente do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e esta do verbo conscire, “ter conhecimento de”.
Surgiu no Século XIII. O elemento de composição logia deriva do idioma Grego, logos, “Ciência;
Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”.
Sinonimologia: 1. Família nuclear de intermissivistas. 2. Grupo parental conscienciológico. 3. Grupocarma nuclear evolutivo. 4. Família focada na evolução conscienciológica.
Neologia. As 3 expressões compostas família nuclear conscienciológica, família nuclear
conscienciológica parcial e família nuclear conscienciológica integral são neologismos técnicos
da Grupocarmologia.
Antonimologia: 1. Família convencional. 2. Grupo consanguíneo. 3. Família nuclear
desarmônica. 4. Família nuclear conflituosa.
Estrangeirismologia: o pet interagindo na família; o Conviviarium; a importância de
open mind na solução das dificuldades familiares; o upgrade afetivo; o imbroglio intrafamiliar;
o modus operandi familiar; o rapport multimilenar entre as conscins.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à autolucidez grupocármica.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do “lar doce lar”; o holopensene doméstico sadio;
os conviviopensenes; a conviviopensenidade; a convergência dos materpensenes; a sintonia pensênica interconsciencial; o holopensene pessoal da megafraternidade; o holopensene pessoal da
convivialidade cosmoética; o holopensene individual; o holopensene grupal; os neopensenses;
a neopensenidade grupal; os grupopensenes; a grupopensenidade; o ato de pensenizar positivo do
outro; o ato de não pensenizar mal de ninguém; a implantação e sustentação de holopensenes próevolutivos; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade.
Fatologia: o fato de a família nuclear poder fazer parte da família consciencial; o fato de
a família evolutiva não necessariamente ser evoluída; a familiaridade; o ato de a família consanguínea se esforçar para evoluir; a família do(a) conscienciólogo(a) interessada na Conscienciologia; a família evolutiva sendo prioritária perante autoritarismos, autocracias e monarquias; a hipótese do único intermissivista na família; a hipótese de todos na família serem intermissivistas;
o papel do intermissivista na célula familiar; a responsabilidade holobiográfica do(a) intermissivista junto ao grupocarma; o fato de os afins se atraírem; o primeiro grupo de contato; o compromisso com o grupo familiar enquanto cláusula do Curso Intermissivo pré-ressomático; a ilha de
consciencialidade inicial; os ganhos na realização de cursos de Conscienciologia em conjunto;
o grupo evolutivo específico de cada consciência; a força presencial grupal reconhecida pelos outros; a saúde familiar; a consciencioterapia familiar; o ajustamento familiar; a doença familiar
sendo tratada como pesquisa; a alimentação sadia no ambiente familiar; a residência proexogênica familiar; a preservação e ampliação do patrimônio familiar; a radicação vitalícia na Cognópo-
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lis; as mudanças nos ambientes domésticos para melhoria das energias; o mutirão renovando
o ambiente para melhor; a cooperação nas atividades domésticas; a árvore genealógica mostrando
conexões familiares; a influência mesológica da família nuclear; a investigação detalhista da
genética familiar; o mapeamento da tara genética familiar; os traumas grupais; a pesquisa das
relações das conscins no grupocarma; a identificação do trafar, trafor e trafal grupal; a reflexão
grupal de traços a serem melhorados; o fato de a mãe mais lúcida esclarecer sem superproteger;
as férias da família com aproveitamento de pesquisa; a investigação das incompreensões grupocármicas; a evitação do acumpliciamento grupocármico; as recomposições com o grupo evolutivo; o acerto holobiográfico com a mãe adotiva; o saldo da libertação grupocármica; o saldo da
interprisão grupocármica; a visão assistencial panorâmica da rede grupocármica; o cuidado em
não negligenciar a assistência aos familiares; a interassistência permanente à parentela consanguínea; o olhar assistencial contribuindo na assistência; o abraço e o sorriso sincero no momento
preciso; o equilíbrio pessoal com os componentes da família nuclear; a prontidão assistencial;
a reconciliação; a agenda da assistência grupocármica; o bem-estar decorrente da assistência interconsciencial realizada; a atenção detalhista às necessidades específicas assistenciais; o abrir
mão cosmoético; as festividades como oportunidade de assistir; a exemplificação silenciosa; o ato
de presentear visando a ampliação do rapport; a reeducação emocional oportunizada pela manutenção do autequilíbrio no acompanhamento de graves problemas de saúde com familiares; a influência da tradição parapsíquica familiar; o fato de a mãe ser arrimo primário e inevitável; a educação de valores e hábitos sadios; a Cosmoética como valor familiar; a amizade sincera; a confiança sustentada pela amizade; as relações interpessoais amistosas; a amizade da dupla evolutiva
(DE); a amizade superando o vínculo consanguíneo; o prazer da companhia; a gratidão íntima pelos momentos de coexistência; o tato para falar; o fino trato; o desamor do estupro evolutivo;
a comunicação familiar; as refeições aproveitadas para debates de temas de tertúlia; o lazer como
profilaxia de conflitos; os diálogos enriquecedores; as abordagens incomuns; as argumentações
inabituais; a leitura em família como momento prazeroso; a complementaridade de saberes; o coloquialismo interfamiliar; o ato de fazer diferente; as facilidades e obstáculos da relação familiar;
o constrangimento mútuo pela inabilidade em conviver com as diferenças; o funcionamento familiar imaturo transformando o lar em ringue doméstico; as diferenças entre pais e filhos podendo
ser oportunidade de aprendizado; a crise de crescimento pessoal repercutindo no grupo familiar;
os acertos grupocármicos antes da separação física da família nuclear; a manutenção do bom humor perante os contrafluxos familiares; o saldo evolutivo pessoal; os estímulos para realizações
pessoais; a libertação pela intercompreensão; a aceleração da História Pessoal e Grupal.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o sustentador holochacral da família nuclear; as projeções grupais; a partilha matinal familiar dos sonhos e projeções da consciência; as possíveis relações entre a família nuclear anterior e a atual; as ressomas
grupais; o reconhecimento do cabeça energética da família; a família nuclear enquanto laboratório
retrocognitivo dinâmico; o apoio familiar diante das parapercepções do outro; a identificação da
paragenética na família nuclear; o hábito de pacificar os ambientes familiares através de expansão
da psicosfera pessoal; a consolidação da paramizade no período do Curso Intermissivo; as precognições; a psicometria; a assistência multidimensional pré-dessomática; a liberdade de poder
fazer arco voltaico craniochacral quando achar necessário; o integrante da família sendo cobaia de
exercícios energéticos; a paramizade embasando os autorrevezamentos multiexistenciais em grupo; a possibilidade de escolha pré-ressomática de família específica; a telepatia entre os familiares; a escolha intermissiva intencional dos pais para resgate multimilenar; o encontro dos futuros
pais projetados com a consciex pré-ressomante; a superação da Genética e da Mesologia pela
conquista da Paragenética forte.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo no grupo evolutivo; o sinergismo autodiscernimento evolutivo–vontade inquebrantável–intencionalidade cosmoética–saldo positivo na Ficha Evolutiva
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Pessoal (FEP); o sinergismo autodiscernimento-intercompreensão; o sinergismo laço biológico–
–laço multiexistencial; o sinergismo interassistência–acerto evolutivo grupocármico; o sinergismo parentesco-amizade; o sinergismo afeto-respeito.
Principiologia: o princípio de nada acontecer por acaso, incluindo a família; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio de gerar-se somas, não consciências; o princípio
de ninguém evoluir sozinho; o princípio de ninguém perder ninguém; o princípio de o menos
doente assistir o mais doente; o princípio ―na dúvida assista‖.
Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC) relativo à família; o código pessoal
de generosidade.
Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas demonstrando a necessidade de recomposição grupal; a teoria da coerência intrafamiliar; a teoria da construção de vínculos sadios
desde cedo; a teoria da inteligência evolutiva (IE) familiar; a teoria do convívio grupal pacificado; as teorias conscienciológicas propulsoras de autorreciclagens.
Tecnologia: as técnicas da convivialidade sadia; a técnica da retribuição pessoal;
a técnica do arco voltaico craniochacral; a técnica da assistência diária aos componentes do
grupocarma (tenepes); a técnica da dupla evolutiva; a técnica do perdão; a técnica da desdramatização emocional; a técnica de ser você mesmo.
Voluntariologia: a família nuclear ativa no voluntariado nas ICs.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica; o laboratório conscienciológico da Grupocarmologia; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório conscienciológico da dupla evolutiva; o laboratório conscienciológico da
Conviviologia; o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da
Paragenética.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Holomaturologia; o Colégio Invisível da Intrafisicologia; o Colégio Invisível
dos Proexólogos.
Efeitologia: os efeitos positivos dos diálogos familiares; o efeito reeducador do exemplarismo familiar; a autorreeducação na terceira idade gerando efeito impactante nos familiares
consanguíneos; os efeitos do convívio harmônico entre os membros da família nuclear; os efeitos
da educação familiar; o efeito halo do somatório de conhecimentos libertários; o efeito halo do
heteroperdão; o efeito em ricochete da reciclagem pessoal nas reciclagens grupais; os efeitos impactantes da maxidissidência capazes de propiciar a recin no grupo predisposto; os efeitos do
exemplarismo materno na reeducação inicial da conscin.
Neossinapsologia: as neossinapses conquistadas na vivência da convivialidade sadia;
as neossinapses resultantes das reconciliações; as neossinapses decorrentes do conhecimento das
diferenças e singularidades conscienciais; as neossinapses autorreflexivas; a formação de neossinapses cosmoéticas da interassistencialidade multidimensional cotidiana; as ideias recicladas
através das neossinapses; a geração contínua de neossinapses.
Ciclologia: o ciclo alternante de papéis familiares nas ressomas consanguíneas; o ciclo
da recomposição grupocármica; o ciclo da libertação grupocármica; o ciclo de reeducação das
condutas pessoais; o ciclo da reeducação das condutas grupais; o ciclo autocompreensão-heterocompreensão-intercompreensão; o ciclo multiexistencial encontro-desencontro-reen-contro.
Enumerologia: a família intelectual; a família assistencial; a família parapsíquica; a família verponológica; a família pesquisadora; a família exemplificadora; a família consciencial.
Binomiologia: o binômio dupla evolutiva–família nuclear conscienciológica; o binômio
admiração-discordância; o binômio intercompreensão-interassistencialidade; o binômio apego-desapego; o binômio pais consréus–filhos consréus; o binômio pais consréus–filhos intermissivistas; o binômio pais intermissivistas–filhos consréus; o binômio pais intermissivistas–filhos intermissivistas.
Interaciologia: a interação familiar; a interação cuidador-família; a interação entre irmãos; as interações bioenergéticas homeostáticas; a interação Paragenética-Genética; a intera-
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ção concessão cosmoética–desassedialidade; a interação amor-amizade; a interação maternação-gratidão; a interação vínculo consciencial–cooperação evolutiva.
Crescendologia: o crescendo crise-crescimento; o crescendo omissão deficitária–interprisão grupocármica; o crescendo evolutivo fechadismo grupocármico–abertismo policármico;
a qualificação da assistência no crescendo indivíduo-grupo; o crescendo iniciativa individual–
–completismo grupal; o crescendo holocármico egocarma-grupocarma-policarma.
Trinomiologia: o trinômio interassistencial diálogo-respeito-conciliação; o trinômio familiar História-tradição-legado; o trinômio retrocultura-retrossoma-retrofamília; o trinômio cultura familiar–cultura grupocármica–cultura policármica; o trinômio culpa-vergonha-escondimento; o trinômio clareza-objetividade-realismo; o trinômio energia-simpatia-alegria.
Polinomiologia: o polinômio tendência paragenética–influência familiar–contexto cultural–valores conscienciais; o polinômio proteção física–defesa energética–suporte emocional–
–estímulo intelectual.
Antagonismologia: o antagonismo amizade ociosa / família nuclear conscienciológica;
o antagonismo clã assistencial / clã mafioso; o antagonismo egocarma / grupocarma; o antagonismo libertação real do clã / pseudolibertação do clã; o antagonismo cuidado / abandono; o antagonismo interprisão grupocármica / assistência interconsciencial.
Paradoxologia: o paradoxo sutil da libertação sem separação entre os componentes da
família; o paradoxo da omissão superavitária, quando a melhor ajuda é não ajudar; o paradoxo
de os filhos morarem em casas separadas dos pais e serem mais próximos; o paradoxo de a maturidade evolutiva da criança superar a dos pais; o paradoxo de o excesso de afeto dos pais poder gerar submissão dos filhos; o paradoxo amizade-debate.
Politicologia: a meritocracia; a maxiproexocracia; a teaticocracia; a assistenciocracia;
a cosmoeticocracia; a paradireitocracia; a lucidocracia.
Legislogia: a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei da grupocarmalidade alicerçando a orientação dos evoluciólogos na definição da proéxis do intermissivista.
Filiologia: a conviviofilia; a familiofilia; a conscienciofilia; a comunicofilia; a liberofilia; a evoluciofilia; a neofilia.
Fobiologia: a reciclofobia; a conviviofobia; a recexofobia; a raciocinofobia; a autocriticofobia; a conscienciofobia; a cogniciofobia.
Sindromologia: a síndrome do canguru; a síndrome da ovelha negra familiar; a síndrome do ninho vazio.
Maniologia: a mania de falar alto nas reuniões de família; a heterocriticomania; a mania
das queixas e lamentações; as manias herdadas.
Mitologia: o mito da família perfeita; o mito da família sagrada; o mito da família-modelo; o mito da família ―Doriana‖; o mito de o pai ser o super-herói; o mito de quem não estuda a Conscienciologia não estar evoluindo.
Holotecologia: a convivioteca; a grupocarmoteca; a assistencioteca; a cosmoeticoteca;
a proexoteca; a teaticoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Grupocarmologia; a Conviviologia; a Interprisiologia; a Liberologia; a Pensenologia; a Intrafisicologia; a Interassistenciologia; a Proexologia; a Harmoniologia;
a Intercompreensiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a família nuclear conscienciológica; a dupla evolutiva; a conscin arrimo;
a prole; a isca humana lúcida; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o pai de família; o provedor; o filho; o irmão; o intermissivista; o agente retrocognitor; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o comunicólogo; o conscienciólogo;
o conscienciômetra; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o pesquisador; o tertuliano; o verbetólogo;
o voluntário.
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Femininologia: a mãe da família; a provedora; a filha; a irmã; a intermissivista; a agente
retrocognitora; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a comunicóloga; a consciencióloga;
a conscienciômetra; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a pesquisadora; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária.
Hominologia: o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo
sapiens gruppalis; o Homo sapiens liberator; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens perdonator; o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens amicus; o Homo sapiens intermissivista.
V. Argumentologia
Exemplologia: família nuclear conscienciológica parcial = aquela com alguns integrantes sem assumir o intermissivismo proexológico; família nuclear conscienciológica integral
= aquela com todos os integrantes em plena consecução do intermissivismo proexológico.
Culturologia: as rupturas da cultura familiar; a cultura da convivência familiar; a cultura familiar parapsíquica; a cultura da Liberologia Consciencial Cosmoética.
Acordos. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 9 exemplos de variáveis e respectivos
acordos pró-evolutivos, podendo ser realizados pelo grupo familiar:
1. Autenticidade. Poder ser autêntico(a).
2. Bagulhos. Não guardar objetos não utilizados ou bagulhos energéticos.
3. Culpa. Não realizar algo pelo parente apenas por se sentir culpado.
4. Datas. Não obrigatoriedade de estarem sempre todos juntos nas datas comemorativas.
5. Mal. Não falar mal de ninguém.
6. Presente. Não obrigatoriedade de dar presentes nas datas comemorativas.
7. Refeição. Não obrigatoriedade da presença de todos nos almoços de domingo.
8. Sinceridade. Poder falar a verdade.
9. Telefone. Não obrigatoriedade de fazer ligação telefônica para o outro.
Tabelologia. Na abordagem da Autoconscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem
alfabética, 18 contrapontos entre atributos, características, condições, princípios da família conscienciológica e da família convencional:
Tabela – Características Familiares
Nos

Família Conscienciológica

Família Convencional

01

Abertismo consciencial

Fechadismo consciencial

02.

Cosmoética

Ética

03.

Curso Intermissivo

Jejunice evolutiva

04.

Duplologia

Casamento

05.

EVs diários

Intoxicações energéticas

06.

Fraternidade doadora

Afetividade cobradora

07.

Gestação consciencial

Gestação humana

08.

Heterocrítica cosmoética

Heterocrítica monovisiológica

Nos

Família Conscienciológica

Família Convencional
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09.

Intenção interassistencial

Intenção egóica

10.

Multidimensionalidade

Intrafísicalidade

11.

Princípio da descrença (PD)

Fé
Pr n íp o “ ont
o m lhor p r
to os
f míl ”
Grupocarmologia

13.

Pr n íp o “ ont
to os”
Policarmologia

14.

Sinalética parapsíquica

Embotamento parapsíquico

15.

Tares

Tacon

16.

Tenepes

Oração

17.

Transparência

Eufemismo

18.

Valores conscienciais

Valores convencionais

12.

o m lhor para

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 família nuclear conscienciológica, 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.
03. Amizade raríssima: Conviviologia; Neutro.
04. Antipodia consanguínea: Antipodismologia; Nosográfico.
05. Arrimo grupocármico: Interassistenciologia; Homeostático.
06. Assistenciologia grupocármica: Interassistenciologia; Homeostático.
07. Autodiscernimento afetivo: Mentalsomatologia; Homeostático.
08. Companhia eletiva: Conviviologia; Neutro.
09. Compassageiro evolutivo: Evoluciologia; Neutro.
10. Consciência grupocármica: Grupocarmologia; Neutro.
11. Desordem familiar: Interprisiologia; Nosográfico.
12. Inseparabilidade grupocármica: Grupocarmologia; Neutro.
13. Libertação do clã: Grupocarmologia; Neutro.
14. Maternação: Evoluciologia; Neutro.
15. Travão familiar: Grupocarmologia; Nosográfico.

A CONVIVÊNCIA DAS CONSCINS INTERMISSIVISTAS INTEGRANTES DA FAMÍLIA NUCLEAR CONSCIENCIOLÓGICA
POTENCIALIZA A AUTOLUCIDEZ QUANTO AO COMPROMISSO MAXIPROEXOLÓGICO PESSOAL E GRUPAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já identificou se a própria família nuclear possui
intermissivista(s)? Já compreendeu por qual motivo escolheu estar nesse grupo?
J. C. N.
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FAMÍLIA PARAPSÍQUICA
(GRUPOCARMOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A família parapsíquica é o grupo de conscins (homens e mulheres), com
grau de parentesco entre si, capaz de vivenciar parafenômenos.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo família deriva do idioma Latim, familia, “família; doméstico; servidor; escravo; séquito; comitiva; cortejo; casa”. Apareceu no Século XIII. O segundo elemento
de composição para provém do idioma Grego, pará, “por intermédio de; para além de”. O vocábulo psíquico deriva do mesmo idioma Grego, psykhikos, “relativo ao sopro, a vida, aos seres
vivos, a alma”, de psykhé, “alma, como princípio de vida e sede dos desejos; sopro de vida”.
Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Família de parapercepciologistas. 2. Grupo parental de parapsíquicos. 3. Grupocarma com experiência de parafenômenos. 4. Família paraperceptiva.
Neologia. As 3 expressões compostas família parapsíquica, família parapsíquica anticosmoética e família parapsíquica cosmoética são neologismos técnicos da Grupocarmologia.
Antonimologia: 1. Família eletronótica. 2. Grupo consanguíneo materialista. 3. Família casca grossa. 4. Família trancada.
Estrangeirismologia: os insights parapsíquicos grupais; as parapercepções do pet;
o Retrocognitarium; o Conviviarium; a teática da autoconscientização multidimensional (AM)
full time.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à paraperceptibilidade grupal.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Parapercepciologia; o materpensene do parapsiquismo; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; a autopensenização multidimensional; os
retropensenes; a retropensenidade; a convergência do materpensene grupal.
Fatologia: os debates em família sobre as parapercepções; a convivência da família parapsíquica contribuindo para a desrepressão multidimensional; o fato de a família parapsíquica
não necessariamente ser evoluída; a hipótese de único parapsíquico na família; a hipótese de todos serem parapsíquicos na família; a influência da tradição parapsíquica familar; a mãe sendo arrimo primário e inevitável; o papel do parapsíquico na célula familiar; as mudanças nos ambientes domésticos para melhoria das energias; o primeiro grupo de contato; a radicação vitalícia na
Cognópolis contribuindo para o desenvolvimento parapsíquico; a proéxis grupal; os cursos das
Instituições Conscienciocêntricas (ICs), contribuindo para a compreensão do autoparapsiquismo;
os ganhos na realização de cursos sobre parapsiquismo em conjunto; o compromisso com o grupo
familiar enquanto cláusula do Curso Intermissivo pré-ressomático; o grupo evolutivo específico
de cada consciência; a força presencial grupal; o interesse pelas pesquisas parapsíquicas; o preconceito quanto ao parapsiquismo; o terror noturno; os amigos desprezando as parapercepções;
o bullying evidenciando o desconhecimento do parapsiquismo; a necessidade da qualificação da
intenção na utilização das parapercepções; o falta de compreensão da mãe parapsíquica querendo
evitar o desenvolvimento parapsíquico do filho; o apoio familiar diante das parapercepções; a disponibilidade do parente em ser cobaia de técnicas energéticas; a pesquisa dos medos podendo levar à identificação de traumas do passado; o problema atual denotando ser consequência de ações
pretéritas; a predisposição a determinado tipo de evento; o fato de a conscin parapsíquica não, necessariamente, ter destemor em relação ao parapsiquismo; o auto e heteroconhecimento através da
pesquisa.
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a antirrepressão
parapsíquica; a desinibição parapsíquica; a soltura parapsíquica; a auto-herança paraperceptiva;
o desassombro perante as consciexes; as desassins promotoras da homeostase consciencial;
o autoparapsiquismo integrado à vida cotidiana; a autoconscientização multidimensional teática;
as curas parapsíquicas de minidoenças; a identificação do perfil parapsíquico dos integrantes da
família; a educação parapsíquica; a desdramatização do parapsiquismo em casa; a telepatia entre
os familiares; o impacto na mãe de filho com macrossoma; o impacto no filho de mãe macrossômata; a possibilidade da escolha pré-ressomática de família específica; as projeções conscienciais
grupais; o investimento no parapsiquismo focando na desmistificação e compreensão das parapercepções; o reconhecimento do cabeça energética da família; o hábito de pacificar os ambientes
familiares através da exteriorização das energias; a inclusão do autoparapsiquismo na consecução
da proéxis; a qualificação do parapsiquismo; os bloqueios parapsíquicos gerados pela falta de lucidez; as paracicatrizes dos integrantes da família; a polivalência parapsíquica grupal; a superdotação parapsíquica; a reanimação das habilidades parapsíquicas pregressas; o fato de o percentual
de parapsiquismo variar de pessoa para pessoa; a Paragenética sobrepondo-se à Genética familiar;
os extrapolacionismos parapsíquicos; o contato com os familiares dessomados; a prática da varredura energética da base intrafísica familiar; os próprios atos, fatos e parafatos revelando as retrovidas; os EVs conjuntos; os banhos de energia em grupo familiar ao realizar determinada atividade; a relação paraprocedencial da família; a influência do trabalho com energias em grupo; o desassédio grupal; as interrelações profundas da Maxificha Evolutiva Grupal; a influência da dimensão extrafísica na vida familiar; a percepção das sincronicidades; a sinalética energética e parapsíquica diferente de cada integrante da família; as avaliações pré-ressomáticas dos potenciais
familiares; a escolha intermissiva intencional dos pais para resgate multimilenar; a lucidez intermissiva possibilitando autodecisões em favor da superação das interprisões grupocármicas; a minipeça autoconsciente do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; a sustentabilidade
energética familiar; a cosmovisão pessoal sobre a dinâmica familiar, abrangendo as múltiplas
existências e dimensões; a identificação do heterassédio extrafísico familiar; a análise das holobiografias do grupo; os talentos parapsíquicos manifestados de maneira diferente para cada integrante da família.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo do grupo parapsíquico; o sinergismo laço biológico–
–laço multidimensional; o sinergismo parentesco-amizade; o sinergismo paraperceptibilidade
veterana–intelectualidade útil–comunicabilidade avançada; o sinergismo afeto-respeito; o sinergismo do desenvolvimento parapsíquico no grupo familiar; o sinergismo lucidez intrafísica–
–lucidez extrafísica; o sinergismo conscin sensitiva cosmoética–equipex amparadora; o sinergismo ―1 mais 1 ser superior a 2‖.
Principiologia: o princípio de não haver privilegiados perante a evolução; o princípio
de nada acontecer por acaso, incluindo a família; o princípio de gerar-se somas, não consciências; o princípio evolutivo da inseparabilidade grupocármica; o princípio popular ―diga com
quem andas e lhe direi quem és‖; o princípio de a cada ressoma haver nova árvore genealógica.
Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC) criado a partir do debate familar.
Teoriologia: a teoria da vida humana energossomática; a teoria das interprisões grupocármicas demonstrando a necessidade de recomposição grupal; a teoria da atração dos afins.
Tecnologia: as técnicas de autaprimoramento parapsíquico; a técnica do registro das
manifestações conscienciais; a técnica da dupla evolutiva (DE); as técnicas das 40 manobras
energéticas; a Paratecnologia das dinâmicas parapsíquicas qualificativa do parapsiquismo;
a técnica do EV; a técnica da alcova blindada; a técnica do arco voltaico craniochacral; as técnicas de autodefesa energética; a técnica da assim; a técnica da desassim.
Voluntariologia: o voluntariado interassistencial da família parapsíquica.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Grupocarmologia; o laboratório
conscienciológico da Paragenética; o laboratório conscienciológico da dupla evolutiva; o labo-
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ratório conscienciológico da Conviviologia; o laboratório conscienciológico da Interassistenciologia; o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da retrocognição.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Parafenomenologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia;
o Colégio Invisível da Intrafisicologia; o Colégio Invisível da Energossomatologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia.
Efeitologia: o efeito da assunção do autoparapsiquismo no exemplarismo familiar;
o efeito do parapsiquismo precoce no saldo interassistencial; os efeitos da família nuclear na
potencialização do filho sensitivo; os efeitos autenganadores da má interpretação das vivências
parapsíquicas pessoais; os efeitos positivos dos diálogos familiares; o efeito positivo sobre
a força presencial da admissão do autoparapsiquismo; o efeito potencializador do retroparapsiquismo no autoparapsiquismo; os efeitos da valorização das pequenas experiências de parapercepções autocomprovadas na autoconfiança parapsíquica; os efeitos dos exemplarismos materno
e paterno na reeducação inicial da conscin.
Neossinapsologia: as neossinapses decorrentes do conhecimento das diferenças e singularidades conscienciais; as neossinapses geradas pela mobilização contínua das energias; as
neossinapses parapsíquicas revolucionando as retroconvicções eletronóticas.
Ciclologia: o ciclo escondimento-revelação; o ciclo alternante de papéis familiares nas
ressomas consanguíneas; o ciclo da reeducação das condutas grupais; o ciclo de autorreeducação parapsíquica.
Enumerologia: o pai clarividente; o filho clariaudiente; a mãe pangrafista; a irmã ectoplasta; a tia psicógrafa; o avô psicofonista; a prima telepata.
Binomiologia: o binômio potencialidades-fragilidades; o binômio admiração-discordância; o binômio apego-desapego.
Interaciologia: a interação destemor parapsíquico–segurança cognitiva; as interações
bioenergéticas.
Crescendologia: o crescendo autodesassédio pensênico–autodomínio energético–heterodesassédio; o crescendo autolucidez parapsíquica–autoconsciencialidade evolutiva; o crescendo iscagem inconsciente–iscagem amadora–iscagem lúcida; o crescendo patológico isolamento
pessoal–isolamento grupal; o crescendo ingenuidade-experiência-maturidade; o crescendo ortopensene–energia consciencial sadia–ação correta; o crescendo lucidez-interassistencialidade-evolução; o crescendo miniproéxis (intrafísica, grupocármica)–maxiproéxis parapsíquica (multidimensional, policármica); o crescendo de autoconscientização parafenomenológica da conscin
em evolução.
Trinomiologia: o trinômio autoparapsiquismo-autogovernança-autodesassedialidade;
o trinômio energia-simpatia-alegria.
Polinomiologia: o polinômio tendência paragenética–influência familiar–contexto cultural–valores conscienciais; o polinômio interprisão-autovitimização-recomposição-libertação-policarmalidade.
Antagonismologia: o antagonismo porta-voz do assediador / porta-voz do amparador;
o antagonismo inteligência parapsíquica / ignorância parapsíquica; o antagonismo parapsiquismo sadio / parapsiquismo patológico; o antagonismo energossoma solto / energossoma bloqueado; o antagonismo veteranice parapsíquica / jejunice parapsíquica; o antagonismo energia consciencial nociva / energia consciencial defensiva; o antagonismo isolamento familiar / abertismo
familiar; o antagonismo focagem na essência do parafenômeno (mentalsomaticidade) / focagem
na moldura do parafenômeno (psicossomaticidade).
Paradoxologia: o paradoxo de ser assistencial aos outros e não ser para consigo; o paradoxo da solidez da parafenomenalidade sutil; o paradoxo de o erudito veterano poder ser
amador parapsíquico; o paradoxo das neossinapses a partir de retrolembranças; o paradoxo de
o desenvolvimento parapsíquico ser individual e intransferível, mas ocorrer na interação com os
demais princípios conscienciais.
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Politicologia: a autodiscernimentocracia; a assistenciocracia; a evoluciocracia; a meritocracia; a cosmoeticocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço na assistência familiar.
Filiologia: a conscienciofilia; a cogniciofilia; a assistenciofilia; a conviviofilia; a autopesquisofilia; a fenomenofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a conviviofobia; a heterocriticofobia; a autocriticofobia; a evoluciofobia;
a isolofobia; a interassistenciofobia; a familiofobia.
Sindromologia: a remissão da síndrome da mediocrização.
Maniologia: a religiomania; a gurumania; as manias herdadas.
Mitologia: o mito do dom recebido sem autesforço; a tares objetivando a eliminação dos
mitos religiosos sobre a extrafisicalidade.
Holotecologia: a autopesquisoteca; a mitoteca; a energossomatoteca; a assistencioteca;
a convivioteca; a grupocarmoteca; a parafenomenoteca.
Interdisciplinologia: a Grupocarmologia; a Autopesquisologia; a Experimentologia;
a Parafenomenologia; a Intrafisicologia; a Extrafisicologia; a Interassistenciologia; a Conviviologia; a Discernimentologia; a Intercompreensiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a família parapsíquica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o clarividente; o clariaudiente; o pangrafista; o ectoplasta; o psicógrafo;
o psicofonista; o telepata; o intermissivista; o cognopolita; o conscienciólogo; o macrossômata;
o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; 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 tertuliano; o verbetólogo; o voluntário.
Femininologia: a clarividente; a clariaudiente; a pangrafista; a ectoplasta; a psicógrafa;
a psicofonista; a telepata; a intermissivista; a cognopolita; a consciencióloga; a macrossômata;
a convivióloga; a duplista; a duplóloga; 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 tertuliana; a verbetóloga; a voluntária.
Hominologia: o Homo sapiens humanus; o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo
sapiens parapsychicus; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens
convivens; o Homo sapiens paraphaenomenologicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: família parapsíquica anticosmoética = aquela capaz de utilizar as parapercepções vivenciadas com intenção patológica e antievolutiva; família parapsíquica cosmoética
= aquela capaz de empregar o parapsiquismo sadio com foco na interassistência.
Culturologia: a superação da cultura eletronótica; a cultura da paraperceptibilidade;
a implantação da cultura parapsíquica no Planeta.
Reflexão. Vale ao pesquisador lúcido estar atento para o emprego sadio, cosmoético
e interassistencial do auto e heteroparapsiquismo em todos os contextos e linhas de manifestações
objetivando estar alinhado com o fluxo evolutivo do Cosmos.

Enciclopédia da Conscienciologia

10869

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 família parapsíquica, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autaceitação parapsíquica: Autodiscernimentologia; Homeostático.
02. Auto-herança parapsíquica: Seriexologia; Homeostático.
03. Convivência familiar sadia: Conviviologia; Homeostático.
04. Despertamento parapsíquico precoce: Parapercepciologia; Neutro.
05. Família nuclear conscienciológica: Grupocarmologia; Homeostático.
06. Infante parapsíquico: Parapercepciologia; Neutro.
07. Inseparabilidade grupocármica: Grupocarmologia; Neutro.
08. Inventário genealógico: Grupocarmologia; Neutro.
09. Inventário parapsíquico da infância: Autopesquisologia; Homeostático.
10. Jejunice parapsíquica: Parapercepciologia; Nosográfico.
11. Maternação: Evoluciologia; Neutro.
12. Parapsiquismo: Parapercepciologia; Homeostático.
13. Parapsiquismo despercebido: Parapercepciologia; Neutro.
14. Perfil parapsíquico: Parapercepciologia; Neutro.
15. Travão familiar: Grupocarmologia; Nosográfico.

IMPORTA PARA OS INTEGRANTES DA FAMÍLIA PARAPSÍQUICA A QUALIFICAÇÃO CONTÍNUA DA UTILIZAÇÃO DAS
AUTOPARAPERCEPÇÕES COM O FOCO NA INTERASSISTÊNCIA ESCLARECEDORA, EVOLUTIVA E COSMOÉTICA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, identifica as conscins parapsíquicas da própria
família? Debate abertamente, no grupo, sobre as parapercepções? Utiliza o parapsiquismo em
prol da interassistência?
Bibliografia Específica:
1. Zolet, Lilian; Parapsiquismo na Infância: Perguntas e Respostas; pref. Moacir Gonçalves; revisora Cathia
Caporali; 256 p.; 4 partes; 104 caps.; 22 E-mails; 51 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 104 perguntas e 104 respostas; 1 tab.;
20 websites; glos. 172 termos; 23 filmes; 83 refs.; 4 webgrafias; alf.; ono.; 21 x 14 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 54 e 117.

J. C. N.
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FAROL

EVOLUTIVO GRUPOCÁRMICO
(GRUPOCARMOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. O farol evolutivo grupocármico é a expressão metafórica representativa da
conscin intermissivista, homem ou mulher, ressomada em família nuclear extensa, visando estreitar o rapport com tais compassageiros de evolução para servir de atrator e / ou elo interassistencial tarístico principalmente no período pós-dessomático.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo farol vem do idioma Espanhol, farol, “torre com luz que serve de
guia aos navegantes; o que atrai a atenção”, e este do idioma Grego, pháros. Surgiu no Século
XV. O vocábulo evolutivo deriva do idioma Francês, evolutif, de évolution, e este do idioma Latim, evolutio, “ação de percorrer, de desenrolar”. Apareceu em 1873. A palavra grupo provém do
idioma Italiano, gruppo, “nó; conjunto, reunião”, derivado do idioma Alemão, kruppa, equivalente ao idioma Frâncico, kruppa, “massa arredondondada”. Surgiu no Século XVIII. O vocábulo
carma procede do idioma Inglês, karma, e esta do idioma Sânscrito, karma-n, “ação; efeito; fato”.
Apareceu no Século XVII.
Sinonimologia: 1. Sinalizador evolutivo grupocármico. 2. Holofote evolutivo grupocármico. 3. Chave evolutiva grupocármica.
Neologia. As 3 expressões compostas farol evolutivo grupocármico, farol evolutivo grupocármico primário e farol evolutivo grupocármico avançado são neologismos técnicos da Grupocarmologia.
Antonimologia: 1. Farol antievolutivo grupocármico. 2. Farol assediador grupocármico. 3. Farol obnubilador grupocármico.
Estrangeirismologia: o modus vivendi evolutivo; a interassistencialidade large; o modus faciendi pré-intermissivo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à interassistencialidade grupocármica pós-dessomática.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Grupocarmalidade: destinos entrelaçados.
Ortopensatologia: – “Evo ucio ogi . A evolução da consciência não é somente para cima,
mas também ocorre para as laterais e para baixo quando é preciso abraçar quem ficou para trás a fim
de ascender conjuntamente”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistência pós-dessoma; o holopensene
pessoal da Pré-Intermissiologia; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; o holopensene acolhedor das famílias componentes do clã; o holopensene interassistencial profilático do próximo período intermissivo do grupocarma; a autopensenização atilada
com o momento grupocármico; os recexopensenes; a recexopensenidade; os intermissiopensenes;
a intermissiopensenidade.
Fatologia: o farol evolutivo grupocármico; a infiltração cosmoética favorecendo o estudo interassistencial do clã; a autaceitação da incumbência de assistir ao grupocarma, acelerando
a evolução grupal; os trabalhos interassistenciais anônimos na atual ressoma em família nuclear
extensa; o trabalho preventivo interassistencial enquanto na Pré-Intermissiologia; o Livro dos
Credores pessoal instituído nesta vida intrafísica; a busca pelos nomes dos assistíveis, priorizando
não faltar nenhum; a focalização retrospectiva da intrafisicalidade para mapear as conscins
e consciexes do grupocarma; a utilização do cabedal de experiências para assistir; o levantamento
e estudo das nosologias familiares, favorecendo o aprofundamento no rapport; os acordos famili-

Enciclopédia da Conscienciologia

10871

ares; as richas na família; a inveja; o orgulho; a necessidade de poder; a autocracia familiar; as
fissuras conscienciais grupocármicas estudadas e atendidas; a atenção voltada ao grupocarma;
a eliminação dos malentendidos; o holofote atrator interassistencial pessoal; as recins sendo autoqualificações visando a interassistencialidade pós-dessoma; a evitação das omissões deficitárias.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a tenepes enquanto
laboratório de rememoração recorrente de trabalhos assistenciais com o grupocarma; a recepção
de nomes de colegas durante a tenepes; a focalização paraperceptiva e retrospectiva da intrafisicalidade para mapear as conscins e consciexes do grupocarma.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo amparador-amparando; o sinergismo sintonia interassistencial–sintonia grupocármica; o sinergismo egocarma-grupocarma; o sinergismo Curso Intermissivo (CI)–Pré-Intermissiologia; o sinergismo projetabilidade lúcida–assistencialidade;
o sinergismo reconhecimento energético–reconhecimento facial.
Principiologia: o princípio de ninguém evoluir sozinho; o princípio do exemplarismo
pessoal (PEP); o princípio de o menos doente assistir ao mais doente; o princípio do anonimato
do Serenão; o entendimento do princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio da descrença (PD) balizando a convilialidade diuturna; o princípio de nada no Cosmos acontecer por
acaso.
Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC); o código pessoal de Cosmoética
(CPC) qualificando a interassistencialidade; a aplicação do código de convivialidade grupocármica.
Teoriologia: a teoria da evolução consciencial em grupo.
Tecnologia: a técnica da convivialidade sadia; a técnica da autorreflexão de 5 horas;
a aceleração da História Pessoal através da técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; a técnica do
autencapsulamento; a técnica da escuta assistencial; a técnica dos 20 EVs; a técnica do ponto em
comum com o assistido; a técnica da madrugada; a técnica da evocação dos amparadores.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório
conscienciológico do Curso Intermissivo (CI); o labcon sendo laboratório de convivialidade.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível dos Intermissivistas.
Efeitologia: o efeito da convivialidade com o assistido facilitando o futuro rapport.
Neossinapsologia: as neossinapses perceptíveis pós-recin; as neossinapses geradas pelas autorreflexões.
Ciclologia: o ciclo interprisional; o ciclo dessoma-ressoma; o fim do ciclo melin-melex;
o ciclo assistir–ser assistido; o ciclo pré-intermissão–intermissão.
Enumerologia: a interprisão grupocármica; a defasagem grupocármica; a convivialidade grupocármica; a interdependência grupocármica; a responsabilidade grupocármica; a reconciliação grupocármica; a restauração grupocármica.
Binomiologia: o binômio recin grupal–neopatamar evolutivo; o binômio afeto-acolhimento; o binômio farol energético–reconhecimento familiar.
Interaciologia: a interação bem-estar pessoal–bem-estar grupal; a interação extrafísico-intrafísico.
Crescendologia: o crescendo egoísmo-altruísmo; o crescendo autopesquisa-neocognição; o crecendo sobrepairamento-anticonflitividade; o crecendo autorreconciliação-heterorreconciliação.
Trinomiologia: o trinômio amparador-assistente-assistido; o trinômio autassistência–
–assistência familiar–assistência grupocármica; o trinômio farol indicativo–senha extrafísica–
–rapport.
Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma;
o polinômio contato visual–percepção energética–reconhecimento–empatia.
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Antagonismologia: o antagonismo conhecido / estranho; o antagonismo rapport / antipatia.
Paradoxologia: o paradoxo de a consciência poder resolver as diferenças grupocármicas afastando-se do grupo e retornando na condição de infiltrado cosmoético.
Politicologia: a lucidocracia; a conscienciocracia; a meritocracia asseguradora dos bônus
interconscienciais.
Legislogia: a lei da responsabilidade do mais lúcido; a lei do retorno; a lei dos afins.
Filiologia: a reciclofilia; a recexofilia; a evoluciofilia; a intermissiofilia.
Fobiologia: a reciclofobia; a xenofobia.
Sindromologia: a síndrome do justiceiro.
Maniologia: a mania de postergar mudanças; a mania de não valorizar os “de casa”;
a megalomania.
Holotecologia: a prioroteca; a parapsicoteca; a grupocarmoteca; a reurbanoteca; a mentalsomatoteca; a cosmoeticoteca; a recicloteca; a intermissioteca; a cosmoteca.
Interdisciplinologia: a Grupocarmologia; a Autevoluciologia; a Autorrecexologia;
a Autanaliticologia; a Autodesassediologia; a Autopensenologia; a Autoinventariologia; a Cosmoeticologia; a Infiltraciologia; a Interassistenciologia; a Discernimentologia; a Intencionologia;
a Holossomatologia; a Paradireitologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin eletronótica; a consréu ressomada; a família nuclear.
Masculinologia: o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o conscienciólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o tenepessista; o pesquisador; o pré-serenão
vulgar; o proexista; o tertuliano; o vebetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a consciencióloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a tenepessista; a pesquisadora; a pré-serenona
vulgar; a proexista; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens grupopensenologus; o Homo sapiens recyclans; o Homo
sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens intellegens; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens polyedricus; o Homo sapiens familiaris.
V. Argumentologia
Exemplologia: farol evolutivo grupocármico primário = a conscin intermissivista, atuando ao modo de exemplo cosmoético, sem lucidez quanto à própria responsabilidade interassistencial junto à família; farol evolutivo grupocármico avançado = a conscin intermissivista autolúcida, exemplarista, consciente quanto ao papel desempenhado na infiltração cosmoética na família.
Culturologia: a cultura do atendimento ao grupocarma; a cultura de atender primeiro
a família; a cultura de levar tudo de eito; a cultura de fazer todos os acertos grupocármicos possíveis, nessa existência humana; a cultura da recin ininterrupta.
Teática. Segundo a Autexperimentologia, a pesquisa e o levantamento das consciências
do grupocarma, e a anotação imediata, beneficia a memória pessoal e a rememoração de projeções assistenciais possíveis de enriquecer o Livro de Credores pessoal.
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Anonimato. O farol evolutivo grupocármico tende a ser o familiar discreto, prestando
assistência silenciosa, vivenciando a abdicação autoconsciente e sem ostentar as próprias potencialidades. Tais condições exercitam o anonimato e a priorização do trabalho 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 farol evolutivo grupocármico, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acerto grupocármico: Grupocarmologia; Homeostático.
02. Amortização evolutiva: Grupocarmologia; Homeostático.
03. Assinatura pensênica: Pensenologia; Neutro.
04. Escala das prioridades evolutivas: Evoluciologia; Homeostático.
05. Holoconvivialidade pacífica: Pacifismologia; Homeostático.
06. Interassistenciologia: Conviviologia; Homeostático.
07. Intransferibilidade evolutiva: Holomaturologia; Homeostático.
08. Lei de causa e efeito: Holocarmologia; Neutro.
09. Linearidade da autopensenização: Autopensenologia; Homeostático.
10. Perdão irrestrito: Interassistenciologia; Homeostático.
11. Planilha evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
12. Pré-perdão assistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
13. Taquipensene: Taquipensenologia; Neutro.
14. Teática assistencial: Assistenciologia; Homeostático.
15. Travão familiar: Grupocarmologia; Nosográfico.

O INTERMISSIVISTA, PARA ATUAR ENQUANTO FAROL
EVOLUTIVO GRUPOCÁRMICO, ALÉM DO SENSO DE PARADEVER TARÍSTICO NECESSITA DE AUTORGANIZAÇÃO
PENSÊNICA E PERSISTÊNCIA NAS AUTOSSUPERAÇÕES.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, se propõe a vivenciar a condição cosmoética interassistencial em benefício do grupocarma? Já utiliza o Livro dos Credores pessoal?
Bi iogr fi

Espec fic

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
657.
2. Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari Lourdes
Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 11 enus.;
fórmulas; fotos; 14 ilus.;
1 microbiografia; pontoações; 1 técnica; 4.67 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos. 12.576
termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; ssociação Internacional Editares; Foz do
Iguaçu, P ;
9; página
.

M. K.
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FAROL PROEXOGÊNICO
(AUTEVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O farol proexogênico é a expressão metafórica representativa do ponteiro
sinalizador da direção prioritária para a consciência lúcida realizar a autoproéxis e integrar-se
à proéxis grupal, considerando a multidimensionalidade, a seriexialidade, a holossomaticidade, as
bionergias e o parapsiquismo.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo farol procede do idioma Espanhol, farol, “torre com luz que serve
de guia aos navegantes; o que atrai a atenção”, e este do idioma Grego, pháros. Surgiu no Século
XV. O vocábulo programação vem do idioma Latim, programma, “publicação por escrito; edital;
cartaz”, e este do idioma Grego, prógramma, “ordem do dia; inscrição”. Apareceu no Século XX.
A palavra existencial provém igualmente do idioma Latim, existentialis, “existencial”. Surgiu em
1898. O elemento de composição genia vem do idioma Grego, génos, “raça; tronco; família; origem; descendência”.
Sinonimologia: 01. Ponteiro proexogênico. 02. Direcionador proexogênico. 03. Indicador de horizontes proexológicos. 04. Seta propulsora da proéxis. 05. Assinalador proexogênico. 06. Modelo proexogênico. 07. Mostrador proexogênico. 08. Destinador da proéxis.
09. Apontador do caminho da proéxis. 10. Condutor proexogênico.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 16 cognatos derivados do vocábulo farol: farola; farolação; farolado; farolagem; farolar; faroleira; faroleiro; farolense; farolete; farolice; farolim; farolização; farolizada; farolizado; farolizar; radiofarol.
Neologia. As 3 expressões compostas farol proexogênico, farol proexogênico primário
e farol proexogênico avançado são neologismos técnicos da Autevoluciologia.
Antonimologia: 1. Ponteiro antiproexogênico. 2. Dispersor existencial. 3. Anticondutor proexológico. 4. Ponteiro retardador da proéxis. 5. Desorientador proexológico.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à hiperacuidade evolutiva.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Proexologia; os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; as mudanças
pensênicas a maior; o materpensene cosmoético; o afastamento de bagulhos pensênicos; a retilinearização da autopensenidade; a busca de holopensene sadio; a autopensenização interassistencial; os autopensenes focados na retribuição interassistencial; a autopensenização focada na intenção de ser minipeça do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial.
Fatologia: o farol proexogênico; o despertamento intraconsciencial; o megafoco autevolutivo correto; o ponteiro de vanguarda; a renovação de ideias, sentimentos e conceitos; a evitação
de evocar emoções estagnadoras; a eliminação da vitimização bloqueadora da vida proexogênica;
o ato de enxergar as mazelas dos outros para acertar o próprio passo; os fatos redirecionadores da
existência intrafísica; a coragem do autenfrentamento diante das adversidades; as perdas inevitáveis da vida humana fazendo refletir sobre novos rumos proexológicos; a dessoma de familiar podendo fazer irromper autorrenovações existenciais; o sentimento de perda transmutado em assistência ao próximo; o gargalo enquanto fator desencadeador da busca do autoconhecimento existencial; as patologias decorrentes da autovitimização funcionando ao modo de ponteiros antievolutivos; o fato de o autodiscernimento evolutivo dispensar as perdas e os percalços em geral como
despertador da autoconsciencialidade; a valorização da amizade raríssima (amparadora) servindo
de espelho na retificação proexológica; o estímulo evolutivo; a retribuição dos aportes recebidos;
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os rompimentos dogmáticos; a opção pelo desenvolvimento intelectual; a docência conscienciológica contribuindo para o autodomínio das neoconquistas evolutivas; as verpons na condição de faróis proexogênicos.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a descoincidência holossomática favorecendo a ação assistencial;
a intuição premonitória; a profilaxia holossomática através da intensificação da homeostase consciencial; o desenvolvimento da inteligência evolutiva (IE) teática; a experiência hígida de fenômenos parapsíquicos; a projeção lúcida (PL) vivenciada após mudança de paradigma.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo coragem-curiosidade-critério; o sinergismo autossuperação–renovação consciencial; o sinergismo fazer assistência–ser assistido.
Principiologia: o princípio do menos doente ajudar o mais doente; os princípios do
―ninguém perde ninguém‖ e ―ninguém é de ninguém‖; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio da consciência ser indestrutível; o princípio do ―isso também passa‖.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) assinalando o rumo evolutivo.
Teoriologia: a teoria da autossuperação evolutiva; a teoria da reciclagem consciencial;
a teoria da recuperação de cons; a teoria da evolução consciencial pelos autesforços; a teoria da
recin; a teoria da evolução compulsória; as teorias da reeducação consciencial.
Tecnologia: a técnica da autodecisão lógica; a técnica do sobrepairamento analítico;
a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica proexológica da retribuição pessoal; a técnica
do estado vibracional na manutenção proexológica; a técnica de sempre encarar os problemas de
frente; a banana technique.
Voluntariologia: a primazia do rendimento evolutivo no voluntariado.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da sinalética energética
e parapsíquica; o laboratório conscienciológico da Despertologia; o laboratório conscienciológico Tertuliarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Evolução Consciencial; o Colégio Invisível da Autopesquisologia;
o Colégio Invisível da Autorganização; o Colégio Invisível da Decidologia; o Colégio Invisível
da Criticologia.
Efeitologia: os efeitos úteis dos esforços proexogênicos pessoais; os efeitos evolutivos
das reciclagens intraconscienciais promovidas pela teática da Conscienciologia; os efeitos evolutivos das autocríticas profundas; os efeitos das posturas cosmoéticas aproximando amparadores extrafísicos.
Neossinapsologia: as crises de crescimento geradoras de neossinapses; as neossinapses
agilizadas nas tertúlias conscienciológicas; as neossinapses geradas pelo aprendizado tarístico.
Ciclologia: o ciclo recebimento-retribuição; o ciclo vida intrafísica–vida extrafísica;
o ciclo erro-retratação-reciclagem; o ciclo da desconstrução das retroideias ultrapassadas.
Enumerologia: a antiacomodação; a antiestagnação; o antidogmatismo; a antiqueixa;
a antialienação; a antivitimização; o antimonoideísmo. O autabertismo; a autodisposição; a automotivação; a autorganização; a autodisciplina; a autocompetitividade; a automaturidade.
Binomiologia: o binômio farol evolutivo–orientação proexogênica; o binômio assistência tarística–reeducação evolutiva.
Interaciologia: a interação parapsiquismo–farol proexogênico–consciência lúcida; a interação farol evolutivo–reciclagem proexogênica; a interação consciência–veículo consciencial–
–dimensão consciencial.
Crescendologia: o crescendo tacon-tares; o crescendo erro-correção; o crescendo da
moral vulgar à Cosmoética.
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Trinomiologia: o trinômio predominância evolutiva–direção prioritária–interassistencialidade cosmoética; o trinômio motivação-esforço-perseverança.
Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio megafoco-proéxis-comprometimento-responsabilidade; o polinômio ponteiro
evolutivo–volição–motivação–disciplina.
Antagonismologia: o antagonismo evolução pessoal / regressão pessoal; o antagonismo direção proexogênica / dispersão existencial; o antagonismo farol de luz / ponto cego.
Paradoxologia: o paradoxo de a vivência desconfortável poder resultar em farol proexogênico.
Politicologia: a democracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; a lei da ação e reação; as leis da Cosmoeticologia; a lei da sobrevivência humana; a lei da reeducação evolutiva; a compreenção das leis
cósmicas; a lei da afinidade interconsciencial.
Filiologia: a neofilia; a assistenciofilia; a recexofilia; a cosmoeticofilia; a proexofilia;
a evoluciofilia; a conscienciofilia.
Fobiologia: a apriorismofobia; a neofobia; a recexofobia; a autopesquisofobia; a criticofobia; a futurofobia; a assediofobia.
Sindromologia: o esbanjamento dos esforços improdutivos na síndrome da dispersão
consciencial; o descomprometimento crônico na síndrome do buscador-borboleta; a síndrome da
Gabriela; a síndrome da apriorismose.
Holotecologia: a evolucioteca; a proexoteca; a mentalsomatoteca; a sinaleticoteca;
a traforoteca; a recexoteca; a consciencioteca.
Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Autexemplologia; a Autoconscienciometrologia; a Autoconsciencioterapia; a Autodesassediologia; a Autocriticologia; a Autodiscernimentologia; a Autopriorologia; a Proexologia; a Harmoniologia.
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 atacadista consciencial;
o reciclante existencial; o maxidissidente ideológico; o voluntário; o docente; o verbetólogo;
o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o tertuliano; o compassageiro evolutivo.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a atacadista consciencial;
a reciclante existencial; a maxidissidente ideológica; a voluntária; a docente; a verbetóloga; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a tertuliana; a compassageira evolutiva.
Hominologia: o Homo sapiens signator; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens
evolutiologus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens universalis; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens assistens.
V. Argumentologia
Exemplologia: farol proexogênico primário = a busca pela explicação da dessoma brusca de familiares direcionando a conscin à redescoberta do neoparadigma consciencial e à retomada da proéxis; farol proexogênico avançado = os estudos do Curso Intermissivo (CI) direcionando a conscin à determinação das cláusulas pétreas da proéxis a serem concluídas na vida intrafísica.
Culturologia: a cultura da Autocoerenciologia Proexogênica.
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Alerta. De acordo com a Prevenciologia, eis, na ordem alfabética, 5 exemplos de contextos passíveis de levarem a conscin a entrar no processo de autovitimização e / ou as respectivas
atitudes para a retomada das rédeas da própria evolução:
1. Crise financeira: o autocontrole dos gastos; a autoqualificação quanto às prioridades
financeiras; o domínio do impulso consumista, visando o futuro pé-de-meia.
2. Dessoma de ente querido: a desdramatização quanto à dessoma; a tomada de lucidez
quanto ao assédio da conscin queixosa causado à consciex; a erradicação da tanatofobia.
3. Doença: a resiliência exemplarista; a autoconscientização das recins necessárias;
o ato de abrir mão dos ganhos secundários; a atenção ao binômio recebimento-retribuição.
4. Perda do emprego: as alternativas de trabalho; a mudança de ramo; a opção pela satisfação dos resultados em vez da remuneração.
5. Separação conjugal: a desvinculação reconciliadora; a abertura para constituição de
dupla evolutiva; a autoconfiança da conscin quanto ao amparo extrafísico; a assepsia energética
do holopensene pessoal.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o farol proexogênico, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Bússola intraconsciencial: Holomaturologia; Homeostático.
02. Conscin sem megafoco: Caracterologia; Nosográfico.
03. Continuísmo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
04. Escolha do rumo evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.
05. Hermenêutica da Evoluciologia: Evoluciologia; Homeostático.
06. Pertencimento pessoal: Autevoluciologia; Neutro.
07. Ponteiro consciencial: Holomaturologia; Homeostático.
08. Prevalência evolutiva: Autevoluciologia; Neutro.
09. Proexograma: Proexologia; Homeostático.
10. Sinalizador evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.

O FAROL PROEXOGÊNICO PODE EMERGIR NAS INJUNÇÕES CRÍTICAS DO DIA A DIA, SENDO O PARADIGMA
CONSCIENCIAL A BASE PARA A CONSCIN DESPERTAR-SE PARA A RESPONSABILIDADE EVOLUTIVA GRUPAL.
Questionologia. Como convive você, leitor ou leitora, com as perdas da vida? Você
transmuta os aparentes percalços em farol proexogênico ou cativa para si o papel de vítima?
Filmografia Específica:
1. Amor Além da Vida. Título Original: What Dreams May Come. País: EUA. Data: 1998. Duração: 113
min. Gênero: Drama & Romance. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês; Português; & Francês (DVD). Direção: Vicent Ward. Elenco: Robin Williams; Cuba Gooding Jr.; Annabela Sciorra; Max von
Sydow; Lucinda Jenney; Matt Salinger; Werner Herzog; Jessica Brooks Grant; Josh Paddock; Rosalind Chao; & Maggie MacCarthy. Produção: Barnet Bain; & Stephen Deutsch. Co-produção: Nova Zelândia. Desenho de Produção: Eugênio Zanetti. Direção de Arte: Thomas Voth; & Cristian Winterr. Roteiro: Richard Matheson; & Ronald Bass. Fotografia: Eduardo Serra. Música: Michael Kamen. Montagem: David Brenner; & Maysie Hay. Produção Executiva: Ted
Field; Erica Huggins; & Scott Kroopf. Figurino: Ivone Blake. Efeitos Especiais: CIS Hollywood; Cinema Production
Services Gital Domain; Manex Visual Effects; Mass Illusions; LLC; Masters FX; & POP Film. Estúdios: PolyGram Filmed Entertainment; Interscope Communications; & Metafilmics. Distribuidora: Universal Pictures. Outros dados: Venceu na categoria de melhores efeitos especiais em cinema (EUA) em 1999. Sinopse: Chris Nielsen (Robin Williams),
Annie (Annabella Sciorra), a esposa e os filhos formam a família feliz. Os filhos morrem em acidente de carro abalando
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o casal, principalmente Annie, passando por insuperáveis dificuldades emocionais. Quatro anos depois, acontece outra tragédia: Chris também morre e vai para o Paraíso, onde conhece Albert, rapaz de bom coração, ajudando-o a adaptar-se
à nova existência. Annie acaba se suicidando. Quando descobre o destino da mulher, Chris pede ajuda a Albert e os
2 saem em jornada em busca da salvação da alma de Annie, provando o amor desafiar qualquer infortúnio.
2. Fernão Capelo Gaivota. Título Original: Jonathan Livingstone Seagull. País: EUA. Data: 1973. Duração: 99 min. Gênero: Drama. Idade (censura): Livre. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês; Português;
& Espanhol (DVD). Direção: Hall Bartlett. Elenco: Philip Ahn; Richard crenna; James franciscus; Kelly Harmon; Hal
Holbrook; David Ladd; Dorothy McGuire; & Juliet Mills. Produção: Hall Bartlett. Desenho de Produção: Boris Leven.
Roteiro: Hall Bartlett; & Richard Bach. Fotografia: Jack C. Couffer. Música: Neial Diamond. Edição: James Galloway;
& Frank Keller. Efeitos Especiais: L. B. Abbott. Distribuidora: Paramount Pictures. Sinopse: Fernão Capelo Gaivota
é a ave insatisfeita em voar apenas para comer. Tem prazer em voar e esforça-se em aprender tudo sobre voo. Por ser diferente do bando, é expulso. Com excelente trilha sonora de Neil Diamond e magnífica fotografia, o filme faz analogia
entre o homem e a gaivota no sentido de mostrar as dificuldades de superação dos limites, do encontro com a liberdade
verdadeira, pautada no amor e na compreensão do outro.
Bibliografia Específica:
1. Hoffmam, Vera; Sem Medo da Morte: Construindo uma Realidade Multidimensional; pref. Beatriz Tenius; revisoras Helena Araujo; & Erotides Louly; 182 p.; 17 E-mails; 3 enus.; 13 filmes; 1 foto; 5 ilus.; 1 microbiografia;
16 websites; 22 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011; páginas 11, 12,
22 a 29, 32 a 39, 51 a 71, 83 a 99 e 105.
2. Vicenzi, Luciano; Coragem para Evoluir; pref. Málu Balona; revisoras Giselle Salles; Karina Thomaz;
& Marcia 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.; 21x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Conscienciologia e Projeciologia (IIPC);
Rio de Janeiro, RJ; 2001; páginas 1 a 188.
3. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.;
4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.663 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 74,
154, 220 e 390.
4. Idem; Manual da Proéxis: Programação Existencial; revisores Alexander Steiner; & Cristiane Ferraro;
172 p.; 40 caps.; 15 E-mails; 86 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 2 websites; 17 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 2ª Ed. rev.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1998; páginas 9 a 16, 20 a 48, 106
a 115 e 133 a 139.
5. 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 32 e 389.

M. J. M.
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FARTURA
(INTRAFISICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A fartura é o estado de farto ou a condição de alguém possuir além do suficiente para a sobrevivência humana.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo fartura vem do idioma Latim, fartura, “engorda; ceva; ação de encher; enchimento”. Surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Abastança. 2. Opulência. 3. Riqueza. 4. Autossuficiência.
Neologia. As duas expressões compostas fartura geral e fartura específica são neologismos técnicos da Intrafisicologia.
Antonimologia: 01. Carência. 02. Escassez. 03. Necessidade. 04. Desopulência; desprovimento; falta. 05. Míngua. 06. Privação; raleira. 07. Insuficiência. 08. Indigência; inópia;
mendicidade. 09. Pauperismo; penúria; pobreza. 10. Miserê; miséria.
Estrangeirismologia: o lato sensu; as overdoses; o overbooking; o boom dos renascimentos humanos; a conscin large.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Maxifartura é esbanjamento. Riquezas estimulam esbanjamentos.
II. Fatuística
Pensenologia: o abertismo autopensênico; a ampliação do holopensene pessoal; a sociopensenidade; o acompanhamento das assinaturas pensênicas dos seres despertos; a grafopensenidade conjunta; a cosmopensenidade.
Fatologia: a fartura; a afluência material; a fartura de provisões; o provimento suficiente; a simplicidade da consciência complexificando-se com a fartura generalizada; a fartura de fatos carregados de consequências evolutivas; a prosperidade; as potencialidades produtivas; a fartura de temas inéditos, avançados e teáticos; os recebimentos proexológicos; a abastança de recursos; a profusão de meios; os hipermercados; os artigos importados; os bens de consumo à mão;
a riqueza; a opulência; a magnificência; a boa fortuna; a exuberância social; as quantidades excessivas; o consumismo paroxístico; o tédio da abastança; os excessos de haveres; os excessos do luxo; as extravagâncias do requinte; os caprichos da pompa; a evitação inteligente da suntuosidade;
os revézes da fortuna; o abastado socorrendo o despossuído; o ato de repartir com largueza; o humanitarismo; a autodisponibilidade; a tridotalidade consciencial; o generalismo; o atacadismo
consciencial; os superlativos; o comércio, a economia, a cultura, o terrorismo e até as pandemias
globalizadas; o Terceiro Milênio; a Era da Fartura.
Parafatologia: a sinalética parapsíquica pessoal; a prática diária do tenepessismo; a autovivência da ofiex; os Cursos Intermissivos (CIs) como causas das maxiproéxis; a Central Extrafísica da Verdade (CEV).
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório
conscienciológico da proéxis.
Enumerologia: a generosidade; a dadivosidade; a longanimidade; a magnanimidade;
a liberalidade; o senso de Humanidade; a interassistencialidade lúcida.
Interaciologia: a interação social; a interação tacon-tares.
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Politicologia: a democracia; a automotocracia; a tecnocracia.
Filiologia: a biofilia; a assistenciofilia; a sociofilia.
Maniologia: a mania de colecionar objetos inúteis; a anticomania (bagulhos energéticos); a megalomania do colecionismo ou do consumismo.
Holotecologia: a superlativoteca; a convivioteca; a gregarioteca; a infortunioteca; a assistencioteca.
Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Farturologia; a Economia; a Sociologia; a Sociometria; a Maxiproexologia; a Autodiscernimentologia; a Cosmovisiologia; a Macrossomatologia; a Interassistenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin eletronótica; a conscin lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin sem preocupação com a sobrevivência econômico-financeira; 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 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 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 fartus; o Homo sapiens consumptor.
V. Argumentologia
Exemplologia: fartura geral = a condição da pessoa possuir recursos além do suficiente
para a sobrevivência humana vulgar; fartura específica = a condição da pessoa possuir recursos
além do suficiente para a consecução razoável da programação existencial (proéxis).
Culturologia: a fartura dos cremes de culturas.
Taxologia. Dentro do universo da Intrafisicologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 17 categorias de farturas, no caso, a maioria positivas, algumas ambíguas e outras negativas,
além do rolo compressor das inutilidades onipresentes, embasando especificamente a vida humana dos intermissivistas, cognopolitas, homens e mulheres, da Comunidade Conscienciológica
Cosmoética Internacional (CCCI) na Cognópolis:
01. Água: a base da vida humana; os recursos hídricos; os aquíferos.
02. Alimentação: as orgias gastronômicas; a obesidade; a Gastrossomatologia.
03. Aparelhos: os múltiplos instrumentos de pesquisas; a Mecânica; a Eletrônica.
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04. Assistências: a interajuda humana; o amparo extrafísico de função; a Interassistenciologia.
05. Companhias: as humanas; as extrafísicas; os voluntários; os colaboradores; as superlotações; o formigueiro humano.
06. Comunicações: os celulares; os E-mails.
07. Diversões: os clubes; o turismo; as praças; os parques; os torneios; os shopping
centers.
08. Economia: o disponível; a classe média; a Sociometria.
09. Eletricidade: a abastança da força elétrica.
10. Espaços: a Proxêmica.
11. Ideias: as verdades relativas de ponta (verpons); a Cogniciologia.
12. Livros: os alheios; os próprios; os artefatos do saber; as tecas; a Holoteca.
13. Oportunidades: as atividades libertárias; as Instituições Conscienciocêntricas
(ICs); as Empresas Conscienciocêntricas (ECs); o Polo Conscienciocêntrico Discernimentum;
a Villa Conscientia.
14. Superestímulos: a explosão demográfica terrestre, a superpopulação; o acolhimento
fraterno às consréus; a Tecnologia.
15. Superinformações: a aldeia global; a Informática; a capilaridade da Internet; a Blogosfera; a Wikipedia.
16. Transportes: as conduções fáceis; os ônibus; os carros pessoais; os metrôs; os trens-bala.
17. Verde: os pomares; os jardins; a Botânica; a Ecologia.
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 fartura, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acumulabilidade: Experimentologia; Neutro.
02. Altruísmo: Policarmologia; Homeostático.
03. Autocomprometimento: Proexologia; Neutro.
04. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
05. Chão: Intrafisicologia; Neutro.
06. Dardanologia: Intrafisicologia; Nosográfico.
07. Descarte dos resquícios: Recexologia; Homeostático.
08. Interação dos recebimentos: Proexologia; Homeostático.
09. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
10. Proexograma: Proexologia; Homeostático.

A FARTURA É ASSUNTO INDISPENSÁVEL NO UNIVERSO
DAS COGITAÇÕES PRIORITÁRIAS DOS INTERMISSIVISTAS,
HOMENS E MULHERES, QUANDO BUSCAM O EMPREGO
INTELIGENTE DOS RECEBIMENTOS DA MAXIPROÉXIS.
Questionologia. Como coexiste você com a fartura de recursos na vida intrafísica? Está
safisfeito com as facilidades disponíveis e sabe empregá-las cosmoeticamente?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC;
772 p.; 80 abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísti-
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cas; 2 filmografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas;
15 tabs.; 6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo –
Avaliação das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 120, 134, 267 e 447.
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 926.
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 214, 275, 602 e 1.122.
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FASCÍNIO PELO GROTESCO
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O fascínio pelo grotesco é a sensação de deslumbramento ou encanto, predominante na consciência, homem ou mulher, pelo disforme, a desfiguração, o aberrante, o teratológico, o ridículo, o fescenino, o extravagante, o estapafúrdio, o estrambótico, o bizarro, o caricaturesco ou, a rigor, o baratrosférico.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo fascínio vem do idioma Latim, fascinum, “malefício; olhado; encantamento”. Surgiu no Século XVII. O vocábulo grotesco deriva do idioma Italiano, grottesco,
“elemento de decoração inspirado no tosco das grutas”. Apareceu em 1548.
Sinonimologia: 1. Fascinação pela crueldade. 2. Satisfação malévola (Schadenfreude).
3. Alegria culpada. 4. Incompassibilidade espontânea.
Neologia. As 3 expressões compostas fascínio pelo grotesco, minifascínio pelo grotesco
e megafascínio pelo grotesco são neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 1. Tendência à bondade. 2. Satisfação benévola. 3. Benignidade espontânea.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto à maturidade dos instintos ou da subcerebralidade.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da imaturidade; os patopensenes; a patopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os morbopensenes; a morbopensenidade.
Fatologia: o fascínio pelo grotesco; o subcérebro protorreptiliano; a morbidez do medo;
o medo polimórfico; a fruição mórbida do medo; a morbidez do masoquismo; a morbidez do
sadismo multifacetado; a ironia; o sarcasmo; o contexto anormal; o contexto excêntrico; a esquisitice; o insólito; o teratológico; o escatológico; o cultivo patológico do ansiosismo; o esgar como
símbolo da tragédia; o sangue como símbolo da guerra; a máscara de horror como símbolo do
grotesco; a tendenciosidade; a sedução da pornografia; o humor sombrio; o riso sarcástico; as formas exóticas do escárnio; o acriticismo.
Parafatologia: as afinidades óbvias com a barastrosfera.
III. Detalhismo
Enumerologia: o fascínio artístico (subcerebral); o fascínio esportivo (psicomotriz);
o fascínio religioso (místico); o fascínio emocional (fã-clube); o fascínio sexual (paixão); o fascínio político (fanatismo); o fascínio marcial (belicista).
Holotecologia: a abstrusoteca; a bizarroteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Psicossomatologia; a Conviviologia; a Comunicologia; a Torturologia; o Desviacionismo; a Desviologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consréu ressomada; a pomba-gira.
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Masculinologia: o intermissivista; o hoplotecário; o humorista excessivo; o caricaturista
mórbido; o sádico; o masoquista; o artista masoquista; o megassediador; o exu; o satanista; o torturador; o carrasco; o inquisidor; o genocida.
Femininologia: a intermissivista; a humorista excessiva; a sádica; a masoquista; a artista
masoquista; a megassediadora; a satanista.
Hominologia: o Homo obtusus; o Homo stultus; o Homo sapiens consreu; o Homo sapiens vulgaris; o Homo sapiens credulus; o Homo sapiens incautus; o Homo sapiens dependens;
o Homo sapiens alienatus; o Homo sapiens obsidiatus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minifascínio pelo grotesco = a condição psicossomática do cinéfilo inveterado, homem ou mulher, por filmes de horror; megafascínio pelo grotesco = a condição psicossomática do hoplotecário, homem ou mulher, com acervo pessoal incluindo até canhões e blindados reais e funcionais.
Caracterologia. Sob a ótica da Parapatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12
traços característicos e as respectivas linhas de manifestações pensênicas mais comuns das consciências quando dominadas pelo fascínio pelo grotesco, seja individualmente ou em grupo:
01. Cinematografia. Os aficionados – roteiristas, produtores, diretores, artistas e espectadores – dos filmes de terror até em série , torturas, catástrofes e violências “filmes de ação” ,
muitas vezes sem nenhuma ética ou moral.
02. Criminologia. A avidez das pessoas para assistir às execuções públicas, por exemplo, os homicídios legalizados praticados através das cadeiras elétricas, neste Século XXI, remanescentes das execuções antigas dos patíbulos, pelourinhos e cadafalsos.
03. Folclorismo. O fascínio pelo dia das bruxas (halloween), os bailes de máscaras extravagantes, as festas do ridículo e os modismos grotescos.
04. Historiologia. Os polegares históricos – apontando para baixo – dos antigos espectadores, ávidos de sangue, dos espetáculos de carniçaria ou carnificina do Coliseu de Roma.
05. Hoplomania. A paixão dos colecionadores fanáticos pelas coleções de armas mortíferas até municiadas (hoploteca).
06. Jurisprudência. A curiosidade doentia dos espectadores assíduos nos tribunais
acompanhando as condenações dos réus, às vezes, até inocentes.
07. Linchamentos. As emoções exacerbadas promotoras dos espetáculos públicos horroríveis dos linchamentos humanos ou das execuções sumárias de criminosos pelas multidões.
08. Museologia. A tendência dos visitantes pagantes para ver de perto os acervos macabros dos museus de horrores, por exemplo, das modalidades de mil instrumentos de tortura.
09. Parapatologia. Os portadores da síndrome da ectopia afetiva (SEA) ou os amores
errados dos adoradores de monstros, fascínoras e marginais. Dentro da Psiquiatria, os traços do
fascínio pelo grotesco aparecem notadamente nestes distúrbios: body modification; transtorno de
conduta; transtorno da personalidade antissocial; parafilias (coprofilia; masoquismo social; necrofilia; sadismo sexual; zoofilia)
10. Satanismo. A busca do pavor através do sobrenatural, do assombramento e dos cemitérios soturnos dos cultores do satanismo de todas as naturezas.
11. Teatrologia. A profusão de espetáculos medonhos e peças teatrais trágicas incutindo
sensações de sofrimento e dor.
12. Turismologia. A compulsão dos turistas bélicos modernos visitando, ao vivo, em
tempo real, os campos de guerra para acompanhar o desenvolvimento dos massacres e morticínios.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes, com temas nosográficos, da Enciclopédia da Conscienciologia, dentro da Parapatologia, evidenciando relação estreita com o fascínio pelo grotesco, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Autassédio.
2. Cinismo.
3. Desafeição.
4. Retardamento mental coletivo.
5. Riscomania.
6. Satisfação malévola.
7. Tirania.

A AUTODISCERNIMENTOLOGIA, A HOLOMATUROLOGIA
E O PRINCÍPIO DA COSMOÉTICA PESSOAL SÃO RECURSOS CONSCIENCIOLÓGICOS EFICAZES PARA ERRADICAR,
DE VEZ, O FASCÍNIO INCONVENIENTE PELO GROTESCO.
Questionologia. Você ainda curte algum encantamento por seres e criações grotescas?
Em qual linha de conhecimento?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 191, 417, 612, 631 e 715.
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FASE

DA INCOMPROVABILIDADE
(AUTOMATUROLOGIA)

I. Conformática
Definologia. A fase da incomprovabilidade é o estágio avançado da vida humana da
consciência lúcida, veterana, ainda não se sentindo inteiramente realizada na condição de completista, mas já tendo comprovado, teaticamente, de modo pacífico para o próprio círculo grupocármico das relações sociais e parassociais, determinadas realizações evolutivas dentro do universo
das vivências técnicas, exemplaristas e cosmoéticas da autoverbação proexológica.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra fase vem do idioma Grego, phasis, “aparição de alguma estrela;
fase da Lua; visão; aspecto”, conexo a phaino, “brilhar; aparecer”, e por extensão, “momento; fase; período”, provavelmente através do idioma Francês, phase, “os aspectos sucessivos de algum
fenômeno astronômico; cada momento de determinado acontecimento”. Surgiu no Século XIV.
O prefixo in provém do idioma Latim, in, “negação; privação”. O termo comprovar deriva igualmente do idioma Latim, comprobare, “aprovar inteiramente; reconhecer; confirmar; certificar;
atestar; provar; experimentar”. Apareceu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Fase da incomprobação. 2. Estágio da incomprovabilidade. 3. Período pós-prova pessoal. 4. Antimelin.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 27 cognatos derivados do vocábulo comprovação: comprobação; comprobabilidade; comprobada; comprobado; comprobador; comprobadora; comprobante; comprobativa; comprobativo; comprobatório; comprovabilidade; comprovada; comprovado; comprovador; comprovadora; comprovante; comprovar; comprovativa; comprovatividade; comprovativo; comprovatório; comprovável; incomprobabilidade; incomprovabilidade; incomprovada; incomprovado; incomprovável.
Neologia. As 3 expressões compostas fase da incomprovabilidade, fase da incomprovabilidade tenepessista e fase da incomprovabilidade epicêntrica são neologismos técnicos da Automaturologia.
Antonimologia: 1. Fase preparatória da autoproéxis. 2. Período da adolescência humana. 3. Estágio antiverbaciológico. 4. Fase da autocomprovação. 5. Melin.
Estrangeirismologia: o Autodiscernimentarium; o lifetime; o Prioritarium; o upgrade
evolutivo; o background multiexistencial aplicado eficazmente.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade da autopercuciência da Conviviologia Intrafísica.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Verbaciologia; os genopensenes; a genopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; o megafoco autopensênico
de cada período etário.
Fatologia: a fase da incomprovabilidade; o período da vida intrafísica no qual a conscin
lúcida não precisa mais comprovar determinadas realizações alcançadas, reconhecidas pacificamente pelos pares; a antimelin; o acervo de obras pessoais isentando comprovações; a casuística
pessoal atestável; as autorrealizações indubitáveis; as autocompetências incontestáveis; as autexperiências inquestionáveis; a idoneidade pessoal constatável; a voz da experiência; o respeito
dos pares; o reconhecimento público; a força cosmoética advinda das efetividades evolutivas;
a convergência das heteranálises constatadas pelos exegetas de plantão quanto à cosmogramaticidade da conscin-cobaia; a acumulação das corroborações autevolutivas confluentes; a megain-
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comprovabilidade pessoal perante o evoluciólogo grupocármico; a opinião pública tornada secundária; o jornalismo marrom tornado desmoralizado pelo acervo de fatos corroboradores.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o saldo positivo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) atestando o nível alcançado pela consciência; a identidade extra tornada pública ratificando os potenciais da
conscin interassistencial; as análises intra e extrafísicas da consciência sob o megafoco da Hermenêutica pública e multidimensional.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo teática-verbação; o sinergismo autoridade cosmoética–
–força presencial; o sinergismo existencial verbação intelectual–longevidade lúcida.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio dos fatos e retrofatos embasarem as análises biográficas; o princípio da descrença vivenciado.
Codigologia: a gradativa depuração teática do código pessoal de Cosmoética (CPC) corroborada pelos atos pessoais.
Teoriologia: a teoria da Proexologia; a teoria da Verbaciologia; a teoria do paradigma
consciencial.
Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente; a antecipação da fase executiva na técnica da invéxis; a potencialização máxima da fase executiva da técnica da recéxis; a técnica da
exaustividade; a Paratecnologia da macrossomaticidade; a Paratecnologia do paramicrochip;
a técnica do vínculo consciencial; a autocapacitação técnica comprovada.
Voluntariologia: a técnica do voluntariado da tares.
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; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da
autorganização.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Verbaciólogos.
Efeitologia: os efeitos da maturidade física na autexpressão da maturidade consciencial; os efeitos da robustez cognitiva na ampliação da cosmovisão humana; os efeitos do acúmulo de feitos exitosos.
Neossinapsologia: as neossinapses conscienciológicas propiciando novas formas de viver e experienciar as fases existenciais.
Ciclologia: o ciclo da vida humana ou o ciclo etário humano; o ciclo fase preparatória
da proéxis–fase executiva da proéxis–fase acabativa da proéxis; o ciclo multiexistencial pessoal
(CMP) da atividade; o ciclo da produtividade máxima; o ciclo ascendente ideal invéxis-duplismo-EV-tenepes-ofiex-desperticidade-compléxis; o ciclo da reeducação das condutas pessoais.
Enumerologia: a autoridade cognitiva; a autoridade intelectiva; a autoridade vivencial;
a autoridade técnica; a autoridade presencial; a autoridade multidimensional; a autoridade cosmoética.
Binomiologia: o binômio crise-desenvolvimento.
Interaciologia: a interação aportes existenciais–diretrizes da autoproéxis; a interação
câmara de reflexão–dinâmica operativa; a interação Grupocarmologia-maxiproéxis; a interação
culminante proéxis-compléxis; as vivências compartilhadas nas interações intergeracionais; a interação principiante da proéxis–veterano da proéxis; a interação personalidade autoconfiante–
–personalidade confiável; a interação autolucidez parapsíquica–cosmovisão.
Crescendologia: o crescendo evolutivo intrafísico inexperiência jejuna–bagagem veterana; o crescendo proexológico fase educativa–fase exemplificativa; o crescendo no valor dado
a cada minuto existencial; o crescendo compléxis-maximoréxis-extraproéxis-maxicompléxis;
o crescendo evolutivo e parapsíquico da tenepes; o crescendo tenepes–interassistência–projeta-
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bilidade lúcida; o crescendo autoincorruptibilidade–ofiex pessoal; o crescendo recebimentos-retribuições; o crescendo minipeça humana–Maximecanismo Multidimensional Interassistencial;
o crescendo sementeira intrafísica–colheita intrafísica–colheita intermissiva.
Trinomiologia: a autossustentação vital no trinômio Energossomatologia-Fisiologia-Economia; a autossustentação identitária no trinômio autoconceito-autoimagem-autestima; a autossustentação consciencial no trinômio autopotencialidades-autoconfiança-autorganização;
o trinômio produtivo (aliteração) do dia denso-intenso-tenso; o trinômio conhecimento sólido–vivência assentada–produtividade notória.
Polinomiologia: o polinômio cronológico infância-juventude-adultidade-velhice; o polinômio autevolutivo transições-crises-gargalos-neopatamares.
Antagonismologia: o antagonismo evolução / regressão; o antagonismo incorruptibilidade / corruptibilidade; o antagonismo persistência / dispersão consciencial; o antagonismo altruísmo / egocentrismo; o antagonismo autoridade consciencial / autoridade despótica; o antagonismo autoridade verbaciológica / prepotência; o antagonismo autocorreção declarada / autocorreção demonstrada; o antagonismo produtividade evolutiva / produtividade inexpressível.
Paradoxologia: o paradoxo dos atos comunicarem mais se comparados a mil palavras.
Politicologia: a democracia pura; a meritocracia; a proexocracia (Cognópolis); a cosmoeticocracia; a conscienciocracia; a evoluciocracia; a parapsicocracia.
Legislogia: as leis da Fisiologia Humana; a lei do maior esforço ratificada pelos resultados evolutivos.
Filiologia: a verbaciofilia; a proexofilia; a evoluciofilia; a assistenciofilia; a parapsicofilia; a autopesquisofilia; a cosmoeticofilia.
Mitologia: a demonstração da nulidade do mito do dom recebido sem autesforço.
Holotecologia: a proexoteca; a evolucioteca; a experimentoteca; a recexoteca; a invexoteca; a grafopensenoteca; a gregarioteca.
Interdisciplinologia: a Automaturologia; a Intrafisicologia; a Autexperimentologia;
a Exemplologia; a Verbaciologia; a Conviviologia; a Grupocarmologia; a Sociologia; a Autoproexologia; a Cosmoeticologia; a Evoluciologia; a Autolucidologia; a Autopriorologia; a Autorrevezamentologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a personalidade marcante.
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.
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Hominologia: o Homo sapiens verbatiologus; o Homo sapiens verbatiologista; o Homo
sapiens proexologus; o Homo sapiens agens; o Homo sapiens tertulianus; o Homo sapiens paraperceptiologus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens priorologicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: fase da incomprovabilidade tenepessista = o período existencial do praticante veterano da tenepes no qual recebe, ininterruptamente, copioso acervo de pedidos de interassistencialidade; fase da incomprovabilidade epicêntrica = o período existencial do epicentro
consciencial autolúcido no qual recebe copioso acervo de consultas técnicas sobre os princípios
cosmoéticos do corpus da Conscienciologia.
Culturologia: a cultura da Verbaciologia; a cultura da Autopercucienciologia.
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 fase da incomprovabilidade, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aplicação da neoideia: Heuristicologia; Neutro.
02. Autautoridade vivencial: Autopesquisologia; Homeostático.
03. Autoincorruptibilidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
04. Autossuficiência evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
05. Catalisador: Evoluciologia; Neutro.
06. Conduta cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
07. Eclosão criativa: Heuristicologia; Homeostático.
08. Extrapauta: Comunicologia; Neutro.
09. Força presencial: Intrafisicologia; Neutro.
10. Interação evolutiva: Autopesquisologia; Homeostático.
11. Máximo da consciência: Maximologia; Homeostático.
12. Princípio do exemplarismo pessoal: Cosmoeticologia; Homeostático.
13. Sinalizador evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.
14. Sustentação factual: Argumentologia; Homeostático.
15. Verbaciologia: Conscienciometrologia; Homeostático.

A FASE HUMANA DA INCOMPROVABILIDADE É A MAIS
RECONFORTANTE PARA A CONSCIN LÚCIDA EXPERIENTE
COM AUTOSSUFICIÊNCIA MAIOR PARA CONCLUIR TODAS
AS REALIZAÇÕES DA AUTOPROGRAMAÇÃO EXISTENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já chegou à vivência da fase da incomprovabilidade? Desde quando?
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FASE EXISTENCIAL
(AUTOPROEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A fase existencial é determinado período da vida intrafísica, específico
quanto às finalidades das aplicações dos autesforços evolutivos, objetivando a realização satisfatória da programação existencial pessoal ou autoproéxis.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra fase vem do idioma Grego, phasis, “aparição de alguma estrela;
fase da Lua; visão; aspecto”, conexo a phaino, “brilhar; aparecer”, e por extensão, “momento; fase; período”, provavelmente através do idioma Francês, phase, “os aspectos sucessivos de algum
fenômeno astronômico; cada momento de determinado acontecimento”. Surgiu no Século XIV.
O vocábulo existencial deriva do idioma Latim, existentialis, “existencial”. Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Fase da existência intrafísica. 2. Fase da vida humana. 3. Época da
vida humana. 4. Estágio da vida humana. 5. Fase proexológica. 6. Fase preparatória. 7. Fase
executiva.
Neologia. As 3 expressões compostas fase existencial aquisitiva, fase existencial executiva e fase existencial distributiva são neologismos técnicos da Autoproexologia.
Antonimologia: 1. Momento existencial vulgar. 2. Momento inexpressivo da vida.
3. Autodesorganização. 4. Síndrome da dispersão consciencial.
Estrangeirismologia: a conscin lúcida e o checkup somático periódico; o intermissivista
e o Autodiscernimentarium; o proexista e o Proexarium; o inversor e o Preparatorium; o reciclante e o Recexarium; o lifetime; o Prioritarium; o upgrade evolutivo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade das autopriorizações evolutivas.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autoproéxis; os genopensenes; a genopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; o megafoco autopensênico
de cada período etário.
Fatologia: a fase existencial; a sucessão gradual das fases existenciais; o processo do
amadurecimento teático; as evidentes transformações físicas, cognitivas e socioculturais; a aquisição, renovação e extinção de hábitos e rotinas; os direitos e deveres condizentes com o nível etário; os atenuantes e agravantes decorrentes do nível de inexperiência; a autogestão proexológica;
a fase pré-tenepes; a fase tenepessista; o Manual da Tenepes; a fase pré-proéxis; a fase proexista;
o Manual da Proéxis; a fase preparatória, imatura e incompleta da proéxis pessoal; a fase preparatória curta; a fase executiva, madura e do completismo da proéxis; a fase executiva longa; a metade da quarta década da existência humana; o proexograma.
Parafatologia: o peso evolutivo da recuperação de cons na fase infantil; a progressão
gradual no domínio holossomático no soma atual; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo existencial precocidade intelectual–longevidade lúcida.
Principiologia: o princípio da descrença.
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Codigologia: a gradativa depuração teática do código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da proéxis.
Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente; a antecipação da fase executiva na técnica da invéxis; a potencialização máxima da fase executiva da técnica da recéxis; a técnica da
exaustividade; a Paratecnologia da macrossomaticidade; a Paratecnologia do paramicrochip;
a técnica da inversão existencial (invéxis); a técnica do vínculo consciencial.
Voluntariologia: a técnica do voluntariado da tares.
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 Proexólogos.
Efeitologia: 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.
Neossinapsologia: as neossinapses conscienciológicas propiciando novas formas de viver e experienciar as fases existenciais.
Ciclologia: o ciclo ressoma-dessoma-intermissão; o ciclo da vida humana ou o ciclo
etário humano; o ciclo ressomático vida fetal–vida infantil–vida adulta; o ciclo fase preparatória
da proéxis–fase executiva da proéxis–fase acabativa da proéxis; o ciclo multiexistencial pessoal
(CMP) da atividade; o ciclo da produtividade máxima; o ciclo ascendente ideal invéxis-duplismo-EV-tenepes-ofiex-desperticidade-compléxis.
Enumerologia: as transformações nas aparências somáticas; as diferenças nas capacidades físicas; as variações nas carências nutricionais; as alterações nos interesses circunstanciais; as
mudanças nos ritmos laborais; as modificações nas representações sociais; as qualificações nas
autexpressões conscienciais.
Binomiologia: o binômio crise-desenvolvimento; o binômio Cronêmica-Proxêmica.
Interaciologia: a interação aportes existenciais–diretrizes da autoproéxis; a interação
câmara de reflexão–dinâmica operativa; a interação Grupocarmologia-maxiproéxis; a interação
culminante proéxis-compléxis; as vivências compartilhadas nas interações intergeracionais; a interação principiante da proéxis–veterano da proéxis; a interação interconsciencial, interdimensional, dupla-trio-quarteto nas práticas da tenepes.
Crescendologia: o crescendo evolutivo intrafísico inexperiência jejuna–bagagem veterana; o crescendo proexológico fase educativa–fase exemplificativa; o crescendo no valor dado
a cada minuto existencial; o crescendo compléxis-maximoréxis-extraproéxis-maxicompléxis;
o crescendo evolutivo e parapsíquico da tenepes; o crescendo tenepes–interassistência–projetabilidade lúcida; o crescendo autoincorruptibilidade–ofiex pessoal; o crescendo recebimentos-retribuições; o crescendo minipeça humana–Maximecanismo Multidimensional Interassistencial.
Trinomiologia: a autossustentação vital no trinômio Energossomatologia-Fisiologia-Economia; a autossustentação identitária no trinômio autoconceito-autoimagem-autestima; a autossustentação consciencial no trinômio autopotencialidades-autoconfiança-autorganização.
Polinomiologia: o polinômio cronológico infância-juventude-adultidade-velhice; o polinômio autevolutivo transições-crises-gargalos-neopatamares.
Antagonismologia: o antagonismo vida ginossomática / vida androssomática; o antagonismo vida tetraveicular / vida biveicular; o antagonismo evolução / regressão; o antagonismo
amparabilidade / assedialidade; o antagonismo incorruptibilidade / corruptibilidade; o antagonismo persistência / dispersão consciencial; o antagonismo altruísmo / egocentrismo.
Politicologia: a democracia pura; a meritocracia; a proexocracia (Cognópolis); a cosmoeticocracia; a conscienciocracia; a evoluciocracia; a parapsicocracia.
Legislogia: as leis da Fisiologia Humana.
Filiologia: a neofilia; a proexofilia; a evoluciofilia; a assistenciofilia; a parapsicofilia;
a autopesquisofilia; a cosmoeticofilia.
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Holotecologia: a proexoteca; a evolucioteca; a experimentoteca; a recexoteca; a invexoteca; a grafopensenoteca; a gregarioteca.
Interdisciplinologia: a Autoproexologia; a Cronologia; a Intrafisicologia; a Evoluciologia; a Seriexologia; a Recinologia; a Autopriorologia; a Interassistenciologia; a Autorrevezamentologia; a Prospectivologia; a Autodiscernimentologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
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 proexologus; o Homo sapiens agens; o Homo sapiens
tertulianus; o Homo sapiens paraperceptiologus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens
offiexista; o Homo sapiens priorologicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: fase existencial aquisitiva = o período de vida intrafísica específico da
preparação da autoproéxis; fase existencial executiva = o período de vida intrafísica especifico da
realização da autoproéxis; fase existencial distributiva = o período de vida intrafísica específico
da acabativa ou ultimação da autoproéxis.
Culturologia: a cultura proexológica.
Fases. Sob a ótica da Autoproexologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, as 3 fases
básicas do autodesempenho da programação existencial por parte da conscin lúcida, intermissivista, homem ou mulher, e respectivas manifestações estratégicas, pessoais, objetivando atingir com
eficácia as metas evolutivas:
A. Primeira fase preparatória:
1. Saúde física e mental: a holossomaticidade; a homeostase; a OIC.
2. Formação cultural convencional: a intraconsciencialidade; as autoprioridades.
3. Autevoluciologia: o Nossa Evolução.
4. Autoproéxis: o Manual da Proéxis.
5. Invéxis: a ASSINVÉXIS.
6. Saída de casa.
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7. Profissão pessoal: a escolha evolutiva; o Conscienciograma.
8. Duplismo: o Manual da Dupla Evolutiva.
9. Fase, em geral, mais curta: experimental, de 1 ano de idade a 35 anos de vida humana na média de longevidade convencional de 7 décadas de existência.
B. Segunda fase executiva:
01. Planejamento da programação existencial: a convergência dos autesforços.
02. Autorganização: as responsabilidades.
03. Gerência dos aportes existenciais: a autogestão; a APEX.
04. Pé-de-meia: o controle econômico-financeiro; a autonomia; o livre arbítrio.
05. Autodidatismo: permanente; a Holoteca; o Tertuliarium. Estudo: eis tudo.
06. Voluntariado tarístico: o círculo social; as companhias evolutivas; a Cognópolis.
07. Autoparapsiquismo: a extrafisicalidade; o desenvolvimento parafenomênico; a autodesassedialidade.
08. Energossomatologia: o EV; a euforin; a primener; o cipriene; a megaeuforização.
09. Interassistencialidade: a interconsciencialidade cosmoética; a área da saúde; a área
da educação.
10. Tenepes: a minipeça do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial.
11. Gescon: a produtividade constante; a autorreciclagem, se necessária.
12. Fase, em geral, mais longa: fundamental, dos 36 aos 70 anos de vida humana.
C. Terceira fase acabativa:
1. Megagescon: a fase existencial final; a obra-prima pessoal; o autorrevezamento multiexistencial; a Editares.
2. Compléxis: a maximoréxis; a extraproéxis; o maxicompléxis.
3. Fase culminante: final, no âmbito da expansão da longevidade estatística humana
atual (Ano-base: 2010); os extrapolacionismos 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 a fase existencial, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Alavancagem da proéxis: Proexologia; Homeostático.
02. Atitude antiproéxis: Proexologia; Nosográfico.
03. Autodesempenho proexológico: Proexologia; Homeostático.
04. Autodeterminação decenal: Autodeterminologia; Homeostático.
05. Cláusula pétrea: Proexologia; Homeostático.
06. Conscin organizadora: Holomaturologia; Homeostático.
07. Desafio da proéxis: Proexologia; Homeostático.
08. Extraproéxis: Autoproexologia; Homeostático.
09. Lei da proéxis: Proexologia; Homeostático.
10. Maxiproéxis: Maxiproexologia; Homeostático.
11. Megacompléxis: Autoproexologia; Homeostático.
12. Meta existencial final: Proexologia; Homeostático.
13. Pós-compléxis: Autoproexologia; Homeostático.
14. Preparação proexológica: Proexologia; Homeostático.
15. Proexograma: Proexologia; Homeostático.
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OS ESTUDOS TEÁTICOS, ACURADOS, DAS FASES EXISTENCIAIS SÃO INDISPENSÁVEIS À CONSCIÊNCIA LÚCIDA,
INTERMISSIVISTA, HOMEM OU MULHER, INTEIRAMENTE
À PAR DA PRÓPRIA PROGRAMAÇÃO DA VIDA HUMANA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, vive, hoje, qual fase existencial? Está satisfeito
com o andamento da própria proéxis?
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EXISTENCIAL CONCLUSIVA
(INTRAFISICOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. A fase existencial conclusiva é a técnica para organização dos procedimentos do período final desta vida humana, racional, realista e evolutivamente vivido, objetivando
o melhor aproveitamento do encaixe desta existência intrafísica com a próxima intermissão
e o autorrevezamento da futura vida intrafísica.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra fase vem do idioma Grego, phasis, “aparição de alguma estrela;
fase da Lua; visão; aspecto”, conexo a phaino, “brilhar; aparecer”, e por extensão, “momento; fase; período”, provavelmente através do idioma Francês, phase, “os aspectos sucessivos de algum
fenômeno astronômico; cada momento de determinado acontecimento”. Surgiu no Século XIV.
O vocábulo existencial deriva do idioma Latim, existentialis, “existencial”, de existere, “aparecer;
nascer; deixar-se ver; mostrar-se; apresentar-se; existir; ser; ter existência real”. Apareceu no Século XIX. O termo conclusivo procede do idioma Latim, conclusus, particípio passado de concludere, “concluir; fechar; encerrar; sufocar; tirar a respiração; compreender; raciocinar; argumentar”. Apareceu no mesmo Século XIX.
Sinonimologia: 01. Fase existencial final. 02. Fase da terceira idade. 03. Fase da quarta idade. 04. Fase da maturidade. 05. Fase final autoproexológica. 06. Fase pré-intermissiva.
07. Fase pré-identidade extra. 08. Fase existencial completista. 09. Período da pré-dessoma. 10.
Período existencial conclusivo.
Neologia. As 3 expressões compostas fase existencial conclusiva, fase existencial conclusiva superavitária e fase existencial conclusiva deficitária são neologismos técnicos da Intrafisicologia.
Antonimologia: 1. Fase existencial adolescente. 2. Fase existencial da meia-idade.
Estrangeirismologia: o intermissivista e o Autodiscernimentarium; o proexista
e o Proexarium; o inversor e o Preparatorium; o reciclante e o Recexarium; o lifetime; o Prioritarium; o upgrade evolutivo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade das autopriorizações evolutivas.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autoproéxis; os genopensenes; a genopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; o megafoco autopensênico
de cada período etário.
Fatologia: a fase existencial conclusiva; o roteiro final da vida humana; a Logística,
a Estratégia e a Tática do restante do lifetime pessoal; as depurações existenciais finais; os derradeiros retoques da autobiografia; a aplicação do tempo mais valioso; as triagens e seletividades
gerais; os exercícios físicos; a dieta alimentar; os checkups; a Associação Internacional de Longevidade (Longevità); a fase acabativa da autoproéxis; o testamento pessoal; os legados intelectuais.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a condição pessoal permanentemente preparada para a primeira
e a segunda dessomas; o retorno homeostático à condição intermissiva da identidade extra.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo existencial precocidade intelectual–longevidade lúcida.
Principiologia: o princípio da descrença.
Codigologia: a vivência final do código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a vivência conclusiva da teoria da proéxis.
Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente; a potencialização máxima da fase executiva da técnica da recéxis; a técnica da exaustividade; a Paratecnologia da macrossomaticidade; a Paratecnologia do paramicrochip; a técnica do vínculo consciencial; a técnica de mais
1 ano de vida.
Voluntariologia: a técnica do voluntariado final da tares.
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 Proexólogos; o Colégio Invisível da Dessomatologia.
Efeitologia: 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 final.
Neossinapsologia: as neossinapses conscienciológicas propiciando novas formas de viver e experienciar a fase existencial conclusiva.
Ciclologia: o ciclo ressoma-dessoma-intermissão; o ciclo da vida humana ou o ciclo
etário humano; o ciclo fase preparatória da proéxis–fase executiva da proéxis–fase acabativa da
proéxis; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade; o ciclo da produtividade máxima;
a vivência do ciclo ascendente ideal invéxis-duplismo-EV-tenepes-ofiex-desperticidade-compléxis; o ciclo de neoideias; a documentação histórica do ciclo ressoma-dessoma da seriexialidade consciencial; o ciclo interexistencial sementeira intrafísica–colheita intermissiva–recolheita
intrafísica.
Binomiologia: o binômio crise-desenvolvimento; o binômio Cronêmica-Proxêmica.
Interaciologia: a interação aportes existenciais–diretrizes da autoproéxis; a interação
câmara de reflexão–dinâmica operativa; a interação Grupocarmologia-maxiproéxis; a interação
culminante proéxis-compléxis; as vivências compartilhadas nas interações intergeracionais; a interação principiante da proéxis–veterano da proéxis; a interação interconsciencial, interdimensional, dupla-trio-quarteto nas práticas da tenepes.
Crescendologia: o crescendo evolutivo intrafísico inexperiência jejuna–bagagem veterana; o crescendo proexológico fase educativa–fase exemplificativa; o crescendo no valor dado
a cada minuto existencial; o crescendo compléxis-maximoréxis-extraproéxis-maxicompléxis;
o crescendo evolutivo e parapsíquico da tenepes; o crescendo tenepes–interassistência–projetabilidade lúcida; o crescendo autoincorruptibilidade–ofiex pessoal; o crescendo recebimentos-retribuições; o crescendo minipeça humana–Maximecanismo Multidimensional Interassistencial.
Trinomiologia: a autossustentação vital no trinômio Energossomatologia-Fisiologia-Economia; a autossustentação identitária no trinômio autoconceito-autoimagem-autestima; a autossustentação consciencial no trinômio autopotencialidades-autoconfiança-autorganização;
o trinômio (prefixos) neoideias-neoverdades-neologismos; o trinômio Debatologia-Refutaciologia-Argumentologia; o trinômio autopesquisa-heteropesquisa-multipesquisa; o trinômio concentração mental–atenção fixada–lucidez; o trinômio ideia original–experimentação–síntese; os
neovalores existenciais do trinômio multidimensionalidade-multiexistencialidade-cosmoeticidade.
Polinomiologia: o polinômio cronológico infância-juventude-adultidade-velhice; o polinômio autevolutivo transições-crises-gargalos-neopatamares.
Antagonismologia: o antagonismo vida ginossomática / vida androssomática; o antagonismo vida tetraveicular / vida biveicular; o antagonismo evolução / regressão; o antagonismo
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amparabilidade / assedialidade; o antagonismo incorruptibilidade / corruptibilidade; o antagonismo persistência / dispersão consciencial; o antagonismo altruísmo / egocentrismo.
Politicologia: a democracia pura; a meritocracia; a proexocracia (Cognópolis); a cosmoeticocracia; a conscienciocracia; a evoluciocracia; a parapsicocracia.
Legislogia: as leis da Fisiologia Humana.
Filiologia: a neofilia; a proexofilia; a evoluciofilia; a assistenciofilia; a parapsicofilia;
a autopesquisofilia; a cosmoeticofilia.
Holotecologia: a proexoteca; a evolucioteca; a experimentoteca; a recexoteca; a invexoteca; a grafopensenoteca; a gregarioteca.
Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Autexperimentologia; a Autoproexologia;
a Autopriorologia; a Evoluciologia; a Autodiscernimentologia; a Gerontologia; a Mentalsomatologia; a Holomaturologia; a Cosmoeticologia; a Dessomatologia; a Intermissiologia; a Autorrevezamentologia.
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 proexologus; o Homo sapiens agens; o Homo sapiens
tertulianus; o Homo sapiens paraperceptiologus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens
offiexista; o Homo sapiens priorologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: fase existencial conclusiva superavitária = a promovida com acréscimos
na autoproéxis já realizada; fase existencial conclusiva deficitária = a exercida com o preenchimento final de lacunas da ultimação da autoproéxis.
Culturologia: a cultura da Autoproexologia.
Caracterologia. Sob a ótica da Intrafisicologia, eis, por exemplo, na ordem racional,
7 procedimentos técnicos adequados para a vivência da fase existencial conclusiva da conscin lúcida, homem ou mulher:
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1. Dias mentaissomáticos: os dias pares; os alternados com os dias psicomotrizes; predomínio da vida indoors; o aperfeiçoamento da megagescon pessoal.
2. Recursos técnicos: os utensílios de escritório; os instrumentos eletroeletrônicos; as
comunicações; a didaxia; o autodidatismo.
3. Leituras: os livros; as revistas; os jornais; o lazer restante; o corte das inutilidades.
4. Fontes para assistir: os filmes; os CD-ROMs; os DVDs; o corte das infantilidades
e artitices.
5. Dias psicomotrizes: os dias ímpares; os alternados com os dias mentaissomáticos;
predomínio da vida outdoors; a manutenção da saúde física e mental; o atendimento público de
natureza privativa.
6. Sociabilidades: os compromissos sociais; o cultivo das amizades; a manutenção da
equipe íntima; o corte das viagens.
7. Autoridades: os contatos relevantes; as entrevistas inevitáveis; a interassistencialidade direta.
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 fase existencial conclusiva, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Cápsula do tempo cinemascópica: Autorrevezamentologia; Neutro.
02. Extraproéxis: Autoproexologia; Homeostático.
03. Fase da incomprovabilidade: Automaturologia; Homeostático.
04. Fase existencial: Autoproexologia; Neutro.
05. Incompléxis: Autoproexologia; Nosográfico.
06. Liturgia natural: Intrafisicologia; Neutro.
07. Maxiproéxis: Maxiproexologia; Homeostático.
08. Megacompléxis: Autoproexologia; Homeostático.
09. Meta existencial final: Proexologia; Homeostático.
10. Périplo evolutivo: Evoluciologia; Neutro.
11. Pós-compléxis: Autoproexologia; Homeostático.
12. Priorização mentalsomática: Mentalsomatologia; Homeostático.
13. Turno intelectual: Mentalsomatologia; Homeostático.
14. Ultimidade: Holofilosofia; Homeostático.
15. Usabilidade: Experimentologia; Neutro.

A ABORDAGEM PESSOAL, EVOLUTIVA, COSMOÉTICA
E REALISTA À VIVÊNCIA DA FASE EXISTENCIAL CONCLUSIVA AFASTA OS MEGACONFLITOS DO PERÍODO
TERMINAL DA VIDA INTRAFÍSICA DA CONSCIN LÚCIDA.
Questionologia. Como encara você, leitor ou leitora, o assunto da fase existencial conclusiva? Você analisa tal fase, para si mesmo, com tranquilidade?
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FATO CONTRÁRIO
(FATUÍSTICA)
I. Conformática
Definologia. O fato contrário é o acontecimento, ocorrência, episódio, conjuntura, incidente, advento, fenômeno, realidade ou surpreendência em oposição ao esperado, suposto ou dentro das aspirações essenciais da vida humana ou da vontade da conscin.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra fato vem do idioma Latim, factum, “feito; ação; façanha; empresa”. Surgiu no Século XVI. O termo contrário procede também do idioma Latim, contrarius,
“oposto; que está em frente de”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Acontecimento negativo. 2. Fato imprevisto. 3. Fator antiproéxis.
4. Parafato contrário. 5. Infortunística. 6. Antibamburriologia.
Neologia. As 3 expressões compostas minifato contrário, maxifato contrário e megafato
contrário são neologismos técnicos da Fatuística.
Antonimologia: 1. Fato favorável. 2. Fato previsto. 3. Fator pró-proéxis. 4. Parafato
favorável. 5. Fortunística. 6. Bamburriologia.
Estrangeirismologia: o breakdown.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o assunto: – Ocorrem
megafatos incômodos.
II. Fatuística
Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade;
os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade.
Fatologia: o fato contrário; o fato imprevisto; o fato esquipático; o fato adverso; o fato
infeliz; o fato assombroso; o fato impactante; o fato complexo; o fato indesmentível; a leitura
correta do fato contrário; a versão do fato; a evolução do fato; a repercussão do fato; o contágio
do fato; a recorrência do fato; o fator negativo principal do fato contrário; o surgimento do
problema; o aparecimento da pendência; a condição antimesméxis; o desgosto; o acidente de
percurso; o contratempo; o atropelo; o estorvo; o dissabor; o incômodo; o travão; o colapso;
o surto; o transe; o fiasco; o insucesso; o malogro; a falência; o desastre; o prejuízo; a calamidade;
a tragédia; a vicissitude; o percalço; o contravapor; o choque existencial; a surpresa desagradável;
a autodecepção; o autodesapontamento; o estresse negativo; o autassédio neurogênico; a hora da
reflexão imposta; o dia atípico; a mudança dos planos; a exigência ulterior; o despreparo ante
o infortúnio; o autodescortino das surpresas; a hora da autocompetência ante o fato contrário;
a reciclagem compulsória; a crise de crescimento; o fato-recorte do cosmograma.
Parafatologia: a vivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do cosmograma.
Enumerologia: a disparidade; a aleatoriedade; a contrariedade; a infelicidade; a adversidade; a incompreensão da excentricidade; a ortopensenidade pessoal.
Antagonismologia: o antagonismo fato / factoide; o antagonismo fato / versão infiel.
Holotecologia: a fatoteca; a fenomenoteca.
Interdisciplinologia: a Fatuística; a Fatologia; a Extrapautalogia; a Infortunística;
a Assediologia; a Experimentologia; a Acidentologia; a Autodiscernimentologia; a Recexologia;
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a Conscienciometrologia; a Perdologia; a Antibamburriologia; o Opcionismo; a Deficienciologia;
a Desviologia; a Cosmanálise; a Paraprofilaxiologia; a Parafatuística.
IV. Perfilologia
Elencologia: a protoconsciência; a consciênçula; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o reciclante existencial; o tenepessista; o projetor
consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo; o vencedor; o perdedor; o frustrado; o desô.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a reciclante existencial; a tenepessista; a projetora consciente; a epicon lúcida; a consciencióloga; a vencedora; a perdedora; a frustrada; a desô.
Hominologia: o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens perditor; o Homo sapiens
projectius; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens offiexista.
V. Argumentologia
Exemplologia: minifato contrário = o fato da quebra do dente do executivo durante o almoço de negócios na churrascaria; maxifato contrário = o fato constrangedor da reprovação no
ano letivo do jovem estudante; megafato contrário = o fato da constatação surpreendente do estado da gravidez indesejada da jovem menor.
Repercussão. Segundo a Fatuística, importa, sobremodo, no fato contrário, o universo
da abrangência dos efeitos atingindo apenas a conscin infeliz ou repercutindo grupalmente em
inúmeras outras, bem como a relevância, ou seja, tão somente a ocorrência de algo passageiro ou,
ainda, a manifestação de verdadeiro estigma existencial duradouro.
Condições. Sob a ótica da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10
condições evolutivas multifacetadas, sadias ou doentias, sobre as quais devemos viver atentos,
pois são capazes de surgirem na esteira dos fatos contrários, em geral:
01. Antiproéxis. O fator antiproéxis evidente, atuante e logicamente descartável.
02. Antissonho. O antissonho dourado pessoal desfazendo antigas aspirações.
03. Autopesquisas. A técnica racional dos fatos orientando as autopesquisas.
04. Dessomática. A dessoma inesperada de alguém próximo gerando crise existencial.
05. Destruição. A chegada intempestiva da macro-PK destrutiva.
06. Gancho. O fato contrário empregado, inteligentemente, como gancho didático.
07. Higiene. A falta de Higiene Consciencial ou do bom humor pessoal.
08. Melin. A instalação patológica da condição da melancolia intrafísica.
09. Profilaxia. A profilaxia do próximo fato contrário da conscin lúcida e alerta.
10. Proveito. A técnica de saber tirar proveito da desvantagem inicial a partir da minimização dos fatos.
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 fato contrário, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Aborrecimento: Psicossomatologia; Nosográfico.
2. Adversidade: Holocarmologia; Nosográfico.
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Alerta consciencial: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
Fatuística: Experimentologia; Neutro.
Frustração: Psicossomatologia; Nosográfico.
Surpreendência: Conviviologia; Neutro.
Traumatismo: Parapatologia; Nosográfico.

O FATO CONTRÁRIO HÁ DE SER TOMADO, COM INTELIGÊNCIA, AO MODO DE NEODESAFIO PESSOAL À DINÂMICA DA EVOLUÇÃO OU A ADVERTÊNCIA PROVIDENCIAL
PARA A MELHORIA DA AUTOCONSCIENCIALIDADE.
Questionologia. Você ainda se surpreende ou se vitimiza perante os fatos contrários?
Tal reação acarreta algum prejuízo a você?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC;
772 p.; 80 abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísticas; 2 filmografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas;
15 tabs.; 6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo –
Avaliação das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 73 a 75.
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 26, 60, 135, 178, 217, 380, 444, 446, 464
e 472.
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FATOFILIA
(AUTODISCERNIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A fatofilia é a condição íntima, racional, da conscin tendente a considerar
e defender, antes e acima de tudo, o primado dos fatos e parafatos sobre os impulsos, instintos,
reações subcerebrais, imaginações doentias, vegetalismos achistas e fantasias imaturas pessoais.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra fato vem do idioma Latim, factum, “feito; ação; façanha; empresa”. Surgiu no Século XVI. O elemento de composição filia deriva do idioma Grego, phílos,
“amigo; querido; queredor; agradável; que agrada”. Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, no Século XVIII.
Sinonimologia: 1. Fenomenofilia. 2. Parafatofilia. 3. Parafenomenofilia.
Neologia. O vocábulo fatofilia e as duas expressões compostas fatofilia antecipada e fatofilia madura são neologismos técnicos da Autodiscernimentologia.
Antonimologia: 1. Fatofobia. 2. Fenomenofobia. 3. Parafatofobia. 4. Parafenomenofobia.
Estrangeirismologia: o fato de exaurir os debates e as reuniões tendo os fatos como
a última palavra ou a ultima ratio; os arquivos fatuísticos no laptop; a glasnost consciencial.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade da colocação prioritária dos fatos e parafatos sobre a vida pessoal.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Há fatos definitivos.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal fatofílico; o holopensene fatofílico da comunex
evolutivamente superior; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os
prioropensenes; a prioropensenidade; os paralucidopensenes; a paralucidopensenidade; a fatofilia
demarcando o surgimento da condição dos cons magnos ordenando os grafopensenes da conscin;
a flexibilidade autopensênica.
Fatologia: a reação inteligente de a conscin lúcida buscar interpretar as ocorrências e as
pararrealidades sem se posicionar contra os fatos e parafatos; o primado dos fatos; o primado da
racionalidade; a fatofilia como sendo instrumento primordial para a mudança cosmoética evolutiva do temperamento da consciência; o realismo da vida evolutiva; o descarte intencional e permanente da mentira; o expurgo pessoal das meias verdades; a vocação pesquisística natural dos fatos
e parafatos; o traço fatofílico, específico e intrínseco à consciência a partir da condição da autodesperticidade; a personalidade experiente capaz de preferir, privilegiar e favorecer invariavelmente os fatos acima das versões emocionais; os fatos postos primeiro ou acima das inverdades,
camuflagens e maquilagens sociosas da vida comum; o ato exegético mais inteligente de saber
interpretar os fatos; a valorização dos fatos; o autocompromisso com a verdade dos fatos; o realismo; a honestidade; o senso pesquisístico; a observação imparcial; a antiapriorismose; as provas; as documentações; as experimentações autocomprobatórias; o despertar consciencial a partir
do choque de realidade; o preço do enfrentamento dos fatos; o autoposicionamento seguro embasado na fatuística pessoal; a parafatofilia energossomática acolhendo a atuação permanente e ininterrupta do estado vibracional na atmosfera de manifestações (holopensene) da conscin lúcida.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o primado dos parafatos; a parafatofilia como trafor indispensável
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à instalação da tenepes e da ofiex pessoal; a fatofilia acolhendo as pesquisas e parapesquisas, em
geral, da conscin lúcida; as concausas extrafísicas dos fatos.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo razão-lógica-mentalsoma.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da descrença;
o princípio dos fatos orientarem as pesquisas; o princípio de contra fatos não há argumentos;
o princípio inteligente de não ir contra os fatos; o princípio da verbação.
Codigologia: a fatofilia como cláusula imprescindível ao código pessoal de Cosmoética
(CPC) da conscin quando lúcida.
Teoriologia: a teoria do predomínio do discernimento fatuístico na evolução consciencial.
Tecnologia: as técnicas e paratécnicas das pesquisas conscienciológicas; o apreço pela
técnica dos atos-fatos-parafatos; a técnica do registro fatuístico; a técnica da tábula rasa; a técnica do sobrepairamento analítico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do Cosmograma; o laboratório
conscienciológico do estado vibracional.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia; o Colégio Invisível dos Cosmanalistas.
Efeitologia: o efeito halo da interpretação correta dos fatos; os efeitos autesclarecedores da lógica dos fatos; os efeitos pedagógicos do acervo pessoal multivariegado de ganchos didáticos; os efeitos dos neofatos na reperspectivação dos retrofatos; os efeitos dos fatos precedentes no suporte às autodecisões evolutivas.
Ciclologia: o ciclo análise-síntese.
Enumerologia: a fatofilia vivenciada; a fatofilia exemplificada; a fatofilia cosmoética;
a parafatofilia vivenciada; a parafatofilia exemplificada; a parafatofilia cosmoética; a fatofilia
predominante. As apurações dos fatos; as perspectivas sobre os fatos; as associações entre os fatos; as confluências dos fatos; as razões dos fatos; as consequências dos fatos; as conclusões
diante dos fatos.
Binomiologia: o binômio fato-versões; o binômio fatos objetivos–fatos subjetivos; o binômio fatos presenciados–fatos vivenciados; o binômio fatos conhecidos–fatos ignorados.
Crescendologia: o crescendo cosmovisiológico na conjunção fatos-retrofatos-parafatos.
Trinomiologia: o trinômio visão-examinação-interpretação.
Antagonismologia: o antagonismo fato / factoide; o antagonismo fato / ficção; o antagonismo fato / opinião; o antagonismo fato / fantasia; o antagonismo jornalismo sério / imprensa
marrom; o antagonismo argumentação fatuística / conversa fiada.
Paradoxologia: o paradoxo da verdade mesmo amarga ser preferível à doce ilusão.
Politicologia: a democracia pura.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo aplicada à apreensão fidedigna do Cosmos.
Filiologia: a fatofilia; a parafatofilia; a fenomenofilia; a parafenomenofilia; a raciocinofilia; a neofilia; a priorofilia.
Fobiologia: a fatofobia desencadeando o polinômio distorções perceptivas–distorções
paraperceptivas–distorções cognitivas–distorções mnemônicas.
Sindromologia: a esnobação dos fatos na síndrome da mentira.
Mitologia: a Antimitologia.
Holotecologia: a ciencioteca; a fatoteca; a pesquisoteca; a fenomenoteca; a evolucioteca; a tecnoteca; a metodoteca.
Interdisciplinologia: a Autodiscernimentologia; a Autopriorologia; a Mentalsomatologia; a Evoluciologia; a Descrenciologia; a Cosmoeticologia; a Experimentologia; a Parapercepciologia; a Megafocologia; a Autoproexologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a consciex parafatofílica; a pessoa veraz; a pessoa fatofílica
mais confiável; a conscin fatofílica menos imprevisível; a testemunha ocular.
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 factor; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens expertus; o Homo
sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens polymatha; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo
sapiens systemata.
V. Argumentologia
Exemplologia: fatofilia antecipada = o primado dos fatos e parafatos defendido pela
conscin inversora, rapaz ou moça; fatofilia madura = o primado dos fatos e parafatos defendido
pela conscin a partir da meia-idade física.
Culturologia: a cultura da Fatologia; a cultura da autotransparência da Era 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 a fatofilia, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Designação: Mentalsomatologia; Neutro.
02. Fato contrário: Fatuística; Neutro.
03. Fatologia: Intrafisicologia; Neutro.
04. Fato orientador: Pesquisologia; Neutro.
05. Fatuística: Experimentologia; Neutro.
06. Interação consciência-fato: Autexperimentologia; Neutro.
07. Justificativa lógica: Cosmoeticologia; Homeostático.
08. Parafatologia: Extrafisicologia; Neutro.
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Poder da verdade: Mentalsomatologia; Neutro.
Preço da autoparaperceptibilidade: Autoparapercepciologia; Neutro.
Taxologia das análises: Experimentologia; Neutro.
Taxologia das sínteses: Experimentologia; Neutro.
Técnica dos atos / fatos / parafatos: Comunicologia; Neutro.
Teste conscienciológico: Experimentologia; Neutro.
Zetética: Autopesquisologia; Homeostático.

O DESCARTE AUTOCONSCIENTE DA DITADURA MILENAR
DO EMOCIONALISMO DO PSICOSSOMA SOBRE A CONSCIÊNCIA SOMENTE ACONTECE EXECUTADO POR MEIO
DO AUTODISCERNIMENTO GERADO PELO MENTALSOMA.
Questionologia. Qual fator primordial orienta e sustenta você, leitor ou leitora: os fatos
ou as fantasias? Por qual razão? Desde quando?
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FATO INTERVENIENTE
(VIVENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O fato interveniente é a ocorrência, fator, variável ou viés atuante sobre
o empreendimento em desenvolvimento pela conscin.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra fato vem do idioma Latim, factum, “feito; ação; façanha; empresa”. Surgiu no Século XVI. O vocábulo interveniente procede também do idioma Latim, interveniens, “que intervém”, particípio presente de intervenire, “intervir; estar entre; sobrevir; assistir;
entremeter-se; ingerir-se; meter-se de permeio; embaraçar-se; impedir”. Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 01. Fato interferente. 02. Fator interveniente. 03. Fator interferente.
04. Variável interveniente. 05. Variável interferente. 06. Elemento interveniente. 07. Elemento
interferente. 08. EC interveniente. 09. EC interferente. 10. Fator superveniente; fato superveniente.
Neologia. As duas expressões compostas fato interveniente homeostático e fato interveniente patológico são neologismos técnicos da Vivenciologia.
Antonimologia: 1. Fato comum. 2. Ocorrência prevista. 3. Fato esperado. 4. Fato
vulgar.
Estrangeirismologia: as dificuldades de alterações do status quo; o Neopensenarium;
o Verponarium; o Heuristicarium; o neomodus ratiocinandi evolutivo; a potencialização dos upgrades; o insight providencial.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade da acurácia pesquisística pessoal.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal das neoideias; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os hiperpensenes; a hiperpensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os
cognopensenes; a cognopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os paralucidopensenes; a paralucidopensenidade; os xenopensenes; a xenopensenidade; os intrusopensenes; a intrusopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade.
Fatologia: o fato interveniente; a interveniência súbita; a intercorrência insólita; a entropia; a frustração; o resfriado; a interferência brusca; a maioria dos fatos intervenientes nas realizações humanas ainda de naturezas ou com características travadoras da evolução consciencial em
função da Socin Patológica; as tendências gerais às acomodações e às neofobias; o acontecimento
fortuito; a clivagem do ramerrame; o alerta lateral; o supercontingenciamento; o rompimento do
marasmo pessoal; a reciclagem existencial imposta; a chance ímpar; a ação fora de lugar; a causa
imprevisível; a serendipitia; a multiplicidade de fatos intervenientes na existência intrafísica;
o ganho e o prejuízo; o atenuante e o agravante; a surpreendência; a mudança no planejamento;
a modificação da estratégia; a troca de recursos; a alteração dos prazos.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o extracon; as concausas extrafísicas do fato interveniente.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da descrença somente vivido plenamente a partir do paracorpo do autodiscernimento; o princípio filosófico antigo da coragem para mudar o mutável, paciência para aceitar o imutável e sabedoria para diferenciar as duas condições; o princípio do mega-
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foco mentalsomático; o princípio tarístico do autesclarecimento; o princípio da perseverança
autopesquisística; o princípio da autodisciplina evolutiva; o princípio fundamental da acuidade
nas priorizações; o princípio do Cosmos estar sob controle inteligente.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: o nicho da teoria na prática; o nicho da prática na teoria; a teoria da
Paracerebrologia; a teoria do irrompimento do paracérebro; a teoria do irrompimento do psicossoma; a teoria da fartura das energias conscienciais; a teoria da Macrossomatologia; a teoria
da Paragenética.
Tecnologia: a técnica da atomização cognitiva; a técnica dos megapensenes trivocabulares; a técnica do detalhismo; a cultura da técnica da exaustividade; a técnica da minuciosidade; a técnica das revisões de texto; a técnica da segunda redação; a prospectiva técnica objetivando a minimização possível das interveniências.
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 Serenarium; o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica; o laboratório conscienciológico da Paraeducação.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Parapedagogiologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Verponologia; o Colégio Invisível da Intrafisicologia.
Efeitologia: os efeitos do fato interveniente no cumprimento do cronograma; o efeito
bola de neve dos fatos intervenientes indetectados; o efeito impactante da neoverpon captada
a partir de fato interveniente original.
Ciclologia: o ciclo desconstrução-reconstrução das autoconvicções ativado a partir de
fato interveniente inédito.
Enumerologia: o inesperado; o abrupto; o incogitado; o inopinado; o extrapauta; a atipicidade; a singularidade. O fator climático incomum; a reação psicológica imprevista; a injunção
social inusitada; a interferência social inesperada; a movimentação econômica incalculada; o fenômeno parapsíquico surpreendente; a variável pesquisística impensada.
Binomiologia: o binômio autocrítica-heterocrítica.
Interaciologia: a interação atributos intraconscienciais–invento-descoberta; a interação neoideia-Proxêmica; a interação dos nichos das neoideias; a interação componentes do nicho–desenvolvimento do nicho; a interação Cognópolis-Socin; a interação neoparadigma-Neociências.
Crescendologia: o crescendo retroideia-neoideia; o crescendo conceptáculo da neoideia–nicho da neoideia; o crescendo ideia inata–neoideia; o crescendo diagnóstico-intervenção.
Trinomiologia: o trinômio (prefixos) neoideias-neoverdades-neologismos; o trinômio
Debatologia-Refutaciologia-Argumentologia; o trinômio subtópico-tópico-supertópico; o trinômio autopesquisa-heteropesquisa-multipesquisa; o trinômio (aliteração) constructo-conceito-cognição; o trinômio concentração mental–atenção fixada–lucidez; o trinômio ideia original–
–experimentação–síntese.
Polinomiologia: a análise da interveniência através do polinômio volume-intensidade-velocidade-frequência-duração-intervalo.
Antagonismologia: o antagonismo retroideia / neoideia; o antagonismo neoideia / Zeitgeist; o antagonismo criatividade / anticriatividade; o antagonismo criatividade / trivialidade;
o antagonismo suposição / descoberta; o antagonismo descoberta acidental / descoberta intencional; o antagonismo descoberta usual / descoberta brilhante; o antagonismo interveniência
construtiva / interveniência destrutiva.
Politicologia: a democracia direta.
Legislogia: as leis das probabilidades.
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Filiologia: a ideofilia; a gnosiofilia; a intelectofilia; a neofilia; a xenofilia; a evoluciofilia; a criticofilia.
Holotecologia: a intelectoteca; a analiticoteca; a ideoteca; a heuristicoteca; a experimentoteca; a cognoteca; a mentalsomatoteca.
Interdisciplinologia: a Vivenciologia; a Experimentologia; a Intrafisicologia; a Extrafisicologia; a Surpreendenciologia; a Extrapautologia; a Mesmexologia; a Recexologia; a Evoluciologia; a Priorologia; a Energossomatologia; a Psicossomatologia; a Etiologia.
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 intellectualis; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo
sapiens autologicus; o Homo sapiens polymatha; o Homo sapiens eruditus; o Homo sapiens
verponarista; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens logicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: fato interveniente homeostático = a ocorrência inesperada de assistência
extrafísica singular; fato interveniente patológico = a ocorrência inesperada de assédio extrafísico
inédito.
Culturologia: a Multiculturologia da Omnipesquisologia.
Taxologia. Sob a ótica da Vivenciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 30 condições, em geral, relativas aos fatos intervenientes:
01. Aleatoriedade.
02. Alerta.
03. Ambiguidade.
04. Anomalia.
05. Antivulgaridade.
06. Cacotopia.
07. Choque.
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08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
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Contratempo.
Disfunção.
Ectopismo.
Estática.
Estranheza.
Extracon.
Extrapolação.
Extravagância.
Extravasamento.
Goteira.
Ineditismo.
Infortunística.
Ingerência.
Interferência.
Irregularidade.
Permeio.
Pertúrbio.
Serendipitia.
Sobressalto.
Superveniência.
Surpreendência.
Tempestade.
Transtorno.
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 fato interveniente, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
02. Alerta consciencial: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
03. Ânimo extra: Autorrecexologia; Homeostático.
04. Anomalia: Parafenomenologia; Neutro.
05. Bamburriologia: Proexologia; Neutro.
06. Choque consciencial: Holossomatologia; Neutro.
07. Concausa extrafísica: Etiologia; Neutro.
08. Crise de crescimento: Recexologia; Neutro.
09. Distúrbio aleatório: Parapatologia; Neutro.
10. Extrapolacionismo: Evoluciologia; Homeostático.
11. Fator ambíguo: Ambiguologia; Neutro.
12. Intervenção extrafísica: Interassistenciologia; Homeostático.
13. Irrompimento do psicossoma: Psicossomatologia; Homeostático.
14. Redutor do autodiscernimento: Holomaturologia; Nosográfico.
15. Surpreendência: Conviviologia; Neutro.

A NOTIFICAÇÃO E A ANÁLISE DE IMEDIATO DO FATO
INTERVENIENTE, DE QUALQUER NATUREZA, EM TODO
MOMENTO, DETERMINA E QUALIFICA A TAQUIRRITMIA
NAS REAÇÕES EVOLUTIVAS DA CONSCIÊNCIA LÚCIDA.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, é rápido ou lento na identificação do fato interveniente? Por qual razão?
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10911

FATOLOGIA
(INTRAFISICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A Fatologia é a Ciência aplicada aos estudos específicos, sistemáticos, técnicos ou pesquisas dos fatos, ocorrências, acontecimentos, episódios, conjunturas, incidentes, realidades ou adventos intrafísicos relativos à existência humana.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra fato deriva do idioma Latim, factum, “feito; ação; façanha; empresa”. Surgiu no Século XVI. O elemento de composição logia procede do idioma Grego, lógos,
“Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”.
Sinonimologia: 1. Ciência dos fatos. 2. Fatuística. 3. Fenomenologia. 4. Realidade intrafísica. 5. Intrafisicologia.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 15 cognatos derivados do vocábulo fato: fáctica; fáctico; facto; factual; Fatologia; fatual; Fatuística; maxifato; megafato; minifato; neofato;
parafato; Parafatologia; Parafatuística; retrofato.
Neologia. O vocábulo Fatologia e as duas expressões compostas Fatologia Elementar
e Fatologia Superior são neologismos técnicos da Intrafisicologia.
Antonimologia: 1. Parafatologia. 2. Parafatuística. 3. Ciência dos parafatos. 4. Parafenomenologia. 5. Pararrealidade. 6. Extrafisicologia.
Estrangeirismologia: o papel do laptop no registro dos fatos.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, especificamente da visão humana.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Singularidade: fato singular.
Seciologia. No âmbito da Lexicografia, a Fatologia é Seção, fixa ou permanente,
componente da Divisão Fatuística, dos verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da proéxis; os ortopensenes; a ortopensenidade; os
lucidopensenes; a lucidopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade.
Fatologia: os fatos da cotidianidade diuturna; a seção dos verbetes da Enciclopédia da
Conscienciologia; as ações intrafísicas; os eventos humanos; o envolvimento pessoal com os
fatos; o rolo compressor da pletora dos fatos da vida moderna; a profusão das informações; a confluência dos fatos; as consequências dos fatos; os fatos da Experimentologia e as versões da
Comunicologia; o fato revalidando o dado científico; o fato determinando a pesquisa; o fato como
evidência científica; a análise minuciosa dos fatos; a ignorância quanto aos fatos; a maturidade
consciencial de não brigar com os fatos.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do cosmograma.
Enumerologia: o fato-chamariz; a tropelia dos fatos; os factoides; as ficções; o fato aqui
e agora; os fatos vivenciados; o registro dos fatos. O fato consumado; o quadro vivo; a transmissão ao vivo; o pano de fundo; a crise social; o sinal dos tempos; a marcha dos acontecimentos.
Binomiologia: o binômio fatos-versões.
Interaciologia: a interação Fatologia-Parafatologia.
Trinomiologia: o trinômio retrofatos-fatos-neofatos.
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Polinomiologia: o polinômio manhã-tarde-noite-madrugada.
Antagonismologia: o antagonismo fato / factoide; antagonismo fato científico / ficção
científica; o antagonismo Fortunística / Infortunística.
Politicologia: o exercício do poder como fato político na democracia.
Filiologia: a fatofilia.
Fobiologia: a fatofobia.
Mitologia: a Antimitologia.
Holotecologia: a fatoteca; a fenomenoteca; a cosmoteca.
Interdisciplinologia: a Fatologia; a Intrafisicologia; a Experimentologia; a Fenomenologia; a Autopesquisologia; a Conviviologia; a Sociologia; a Proexologia; a Evoluciologia.
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 testemunha ocular, presencial, dos fatos; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual;
o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a evolucióloga; a exemplarista; a intelectual;
a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;
a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente;
a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra;
a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens factor; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens completista.
V. Argumentologia
Exemplologia: Fatologia Elementar = os estudos dos fatos intrafísicos, corriqueiros,
inexpressivos; Fatologia Superior = os estudos dos fatos intrafísicos dentro da cosmovisão da sincronicidade do fluxo das realidades do Cosmos.
Taxologia. De acordo com o universo da Intrafisicologia, eis, por exemplo, na ordem
alfabética, 25 fatos qualificados:
01. Fato adventício. Vivência da extrapolação parapsíquica (Parapercepciologia).
02. Fato centrípeto. Receber as energias conscienciais (ECs) do arco voltaico craniochacral.
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03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
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Fato científico. Publicação da pesquisa da megagescon (Proexologia).
Fato concomitante. Fenômeno da bilocação consciencial (Extrafisicologia).
Fato consumado. Macro-PK destrutiva (Parapatologia).
Fato cosmoético. Transmigração interplanetária de consciex (Transmigraciologia).
Fato criminoso. Desvio de dinheiro causando mortes por desmoronamento de obra.
Fato crítico. Operação cirúrgica no encéfalo ou nos hemisférios cerebrais.
Fato culminante. Maximoréxis pessoal (Grupocarmologia).
Fato exposto. Acareação consciencial pública (Sociologia).
Fato extrapauta. Responder o E-mail da amiga não vista há duas décadas.
Fato histórico. Queda do Muro de Berlim, na Alemanha (Politicologia).
Fato implícito. Interprisão decorrente de ato anticosmoético (Grupocarmologia).
Fato imprevisto. Falha da impressora dos verbetes (Infocomunicologia).
Fato inédito. Divulgação de neoverpon (Comunicologia).
Fato inexpressivo. Amarrar o sapato (Intrafisicalidade).
Fato intelectual. Pesquisa na Holoteca do CEAEC (Mentalsomatologia).
Fato irremediável. O suicídio ou autocídio (Parapatologia).
Fato natural. O ciclo dessoma-ressoma (Seriexologia).
Fato negativo. Ignorar a necessidade de outro conceito consciencial.
Fato positivo. Cuidar do corpo físico (Somatologia).
Fato prazeroso. O sexo diário com parceiro (ou parceira) de dupla evolutiva.
Fato sincrônico. A confluência de passageiros-acidente-vítimas em grupo.
Fato superveniente. A rebarba energética na consciência do heterassediador.
Fato surpreendente. A criança projetada com psicossoma de homem adulto.
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 Fatologia, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Autocomprovação: Autevoluciologia; Neutro.
2. Chão: Intrafisicologia; Neutro.
3. Fato contrário: Fatuística; Neutro.
4. Fatuística: Experimentologia; Neutro.
5. Fruto experimental: Experimentologia; Homeostático.
6. Imperturbabilidade: Homeostaticologia; Homeostático.
7. Técnica da exaustividade: Experimentologia; Neutro.

O ENTENDIMENTO APROFUNDADO DOS FATOS DA
COTIDIANIDADE DIUTURNA É CONHECIMENTO IMPRESCINDÍVEL AO AUTODISCERNIMENTO EVOLUTIVO DE
TODA CONSCIÊNCIA HUMANA, HOMEM OU MULHER.
Questionologia. Como enfrenta você os fatos do dia a dia? A autorganização supera
a pressão dos fatos sobre você?
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FATO ORIENTADOR
(PESQUISOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O fato orientador é a realidade ou pararrealidade, fenômeno ou parafenômeno identificado pelo pesquisador, ou pesquisadora, trazendo, em si mesmo, o próximo viés ou
a abertura do caminho no desenvolvimento da pesquisa técnica, em qualquer linha de investigação racional.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra fato vem do idioma Latim, factum, “feito; ação; façanha; empresa”. Surgiu no Século XVI. O termo orientar procede também do idioma Latim, orientis, “Oriental; Oriente; parte do céu em que nasce o Sol”, particípio presente do verbo oriri, “nascer falando-se dos seres vivos); nascer (falando-se do Sol, dos demais astros, do dia ”, sob influência do
idioma Francês, orienter. Apareceu em 1813. O vocábulo orientador surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 01. Fato indicador. 02. Parafato orientador. 03. Parafato indicador.
04. Indicador qualitativo. 05. Indicador interassistencial. 06. Indicador socioeconômico. 07. Indicador de sustentabilidade. 08. Sinalética orientadora. 09. Sinalética fatuística. 10. Parassinalética orientadora.
Neologia. As 3 expressões compostas fato orientador, fato orientador intrafísico e fato
orientador extrafísico são neologismos técnicos da Pesquisologia.
Antonimologia: 1. Pesquisa acéfala. 2. Pesquisa dispersiva. 3. Pesquisa desviada.
4. Investigação desorientada. 5. Anomia pesquisística. 6. Fato desorientador. 7. Fato inobservado.
Estrangeirismologia: o pointer nas pesquisas.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às prioridades pesquisísticas.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Fatos orientam pesquisas.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da pesquisa; os ortopensenes; a ortopensenidade;
os nexopensenes; a nexopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os prioropensenes;
a prioropensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade.
Fatologia: o fato orientador; o fato norteador; o fato diretor; o fato-guia; o fato-gestor;
o fato-chave; o fato-sinalizador; o fato-bússola; a identificação do fato orientador; o testemunho
do fato orientador; o fato organizador da reciclagem das investigações; as neodiretrizes hauridas
dos fatos; os indicadores pessoais de análise da realidade; a acuidade perceptiva cosmovisiológica; a bagagem autocognitiva; a autexperiência prioritária; a leitura nas entrelinhas; a captação do
conteúdo do evento; a ampliação da própria abordagem; a reformulação de conceitos; a confirmação ou modificação do rumo das pesquisas.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a inspiração do amparador extrafísico de função.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo técnico.
Principiologia: o princípio dos fatos orientarem as pesquisas.
Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC).
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Teoriologia: a teoria da equivalência das condições.
Tecnologia: as técnicas de investigações conscienciológicas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do cosmograma.
Colegiologia: os Colégios Invisíveis dos Pesquisadores Conscienciológicos.
Efeitologia: o efeito da contiguidade técnica.
Neossinapsologia: o incentivo às neossinapses evolutivas.
Ciclologia: o ciclo natural das pesquisas.
Enumerologia: o fato desafiador; o fato surpreendente; o fato impactante; o fato esclarecedor; o fato inspirador; o fato motivador; o fato revelador.
Binomiologia: o binômio Experimentologia-Autopesquisologia.
Interaciologia: a interação pesquisador-pesquisa.
Crescendologia: o crescendo autopercepção-autoparapercepção.
Trinomiologia: o trinômio conexionismo-interacionismo-sincronismo.
Polinomiologia: o polinômio racionalidade-logicidade-prioridade-verdade.
Antagonismologia: o antagonismo pesquisa racional / pesquisador dispersivo.
Paradoxologia: o paradoxo das retroperspectivas gerando as neoperspectivas.
Politicologia: a democracia tecnológica.
Legislogia: a lei do maior esforço avançado.
Filiologia: a pesquisofilia.
Holotecologia: a ciencioteca; a cognoteca; a pesquisoteca; a sincronoteca; a evolucioteca; a tecnoteca; a metodoteca.
Interdisciplinologia: a Pesquisologia; a Experimentologia; a Evoluciologia; a Interaciologia; a Conexiologia; a Paratecnologia; a Interfusiologia; a Proxêmica; a Mentalsomatologia;
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; o bom entendedor.
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 boa entendedora.
Hominologia: o Homo sapiens factor; o Homo sapiens orientator; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens cognitor; o Homo sapiens autoperquisitor;
o Homo sapiens argumentator; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens cosmovisiologus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: fato orientador intrafísico = quando relativo exclusivamente à dimensão
humana; fato orientador extrafísico = quando envolvendo os parafenômenos ou a multidimensionalidade.
Culturologia: a cultura da Pesquisologia.
Prova. A prova mais simples de os fatos orientarem as pesquisas conscienciológicas,
e as comunicações em geral, está nos máximos estatísticos da redação dos verbetes desta Enciclopédia.
Máximos. Os temas complexos trazem, em si mesmos, e impõem racionalmente os máximos de explicitações nos textos dos verbetes. Os máximos dos verbetes da Enciclopédia da
Conscienciologia significam aquelas Seções nas quais existe o padrão de conformática, ou seja,
determinado número ideal de itens inclusos, previamente definido para representar a condição
ideal de abordagem pesquisística, o patamar de excelência e a qualidade do verbete. O número de
itens necessários para constituição do máximo varia de acordo com a Seção específica.
Taxologia. Eis, por exemplo, na ordem funcional, 17 exemplos de expansões espontâneas, provenientes da própria natureza do tema ou verbete, constituindo máximos estatísticos empregados nas Seções da Enciclopédia, capazes de ilustrar a incidência dos fatos orientadores:
01. Definologia: com listagem de 7 expressões interrelacionadas.
02. Etimologia: com listagem de 7 significados ou mais do vocábulo.
03. Neologia: quando relativa a 4 expressões.
04. Fatologia: com 20 linhas ou listagem de 7 expressões interrelacionadas.
05. Cognatologia: com 10 ou mais cognatos do vocábulo.
06. Enumerologia: com 7 constructos interrelacionados.
07. Sinonimologia: com sinônimos numerados até 10.
08. Antonimologia: com antônimos numerados até 10.
09. Estrangeirismologia: com 7 expressões ou mais.
10. Megapensenologia: com 7 ou mais megapensenes trivocabulares.
11. Parafatologia: com 20 linhas ou listagem de 7 expressões interrelaciondas.
12. Detalhismo: com 20 Seções ou mais.
13. Interdisciplinologia: com 10 ou mais especialidades conscienciológicas ou áreas
das Ciências.
14. Hominologia: com 7 homines ou mais.
15. Taxologia: com 100 ou mais itens (enumeração vertical numerada).
16. Remissiologia: com 10 ou mais verbetes.
17. Bibliografia Específica: com 10 ou mais referências.
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 fato orientador, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Campo de coexistência: Geopoliticologia; Neutro.
02. Circularidade contígua: Tangenciologia; Neutro.
03. Coniunctio: Conviviologia; Neutro.
04. Fato contrário: Fatuística; Neutro.
05. Grupo de neoideias: Mentalsomatologia; Neutro.
06. Interação evolutiva: Autopesquisologia; Homeostático.
07. Polaridade extrema: Autevoluciologia; Neutro.
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08. Soltura mentalsomática: Experimentologia; Homeostático.
09. Técnica da circularidade: Experimentologia; Neutro.
10. Técnica do crescendo: Comunicologia; Neutro.

NO ÂMBITO DAS INVESTIGAÇÕES CONSCIENCIAIS,
O FATO ORIENTADOR É EFICAZ ABRIDOR DE CAMINHO
NAS PESQUISAS SOFISTICADAS, SEGUNDO A TÉCNICA
DA REDE CONTÍNUA ENTRE ANÁLISES E SÍNTESES.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já se valeu dos recursos dos fatos orientadores?
Em quais circunstâncias técnicas?
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FATOR AMBÍGUO
(AMBIGUOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O fator ambíguo é o agente, vetor, viés, variável, elemento, fato ou condição capaz de atuar influindo sobre algo de maneira dúbia, duvidosa, como extrapauta até inesperada.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo fator deriva do idioma Latim, factor, “o que faz; autor; criador”,
provavelmente do idioma Francês, facteur, “aquele que faz”. Surgiu no Século XVIII. O vocábulo
ambíguo procede também do idioma Latim, ambiguus, “que tem sentidos; equívoco; duvidoso”.
Apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 01. Fator dúbio; fator interveniente; fator intrusivo. 02. Fator complicador; fator embaraçador. 03. Fator contrário; fator frustrante. 04. Fator imprevisto; fator inabitual. 05. Fator inibidor; fator obstrutivo. 06. Fenômeno ambíguo; fenômeno conjugado. 07. Agente ambíguo; agente concomitante. 08. Vetor ambíguo. 09. Evento extra; interconexão inesperada. 10. Variável ambígua; viés inconveniente.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 6 cognatos derivados do vocábulo fator: cofator; contrafator; fatoração; fatorar; fatorial; manufator.
Neologia. As 4 expressões compostas fator ambíguo, fator ambíguo centrípeto, fator
ambíguo intrassomático e fator ambíguo intraconsciencial são neologismos técnicos da Ambiguologia.
Antonimologia: 01. Fator explícito. 02. Fator regular. 03. Fator esperado. 04. Fator
comum; fator habitual. 05. Fator favorável. 06. Fator estimulante. 07. Fator facilitador. 08. Fator descomplicador. 09. Fator fator simplificador. 10. Fator evolutivo.
Estrangeirismologia: o rapport inesperado.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à hiperacuidade pesquisística.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal das pesquisas conscienciais; os nexopensenes;
a nexopensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade; os intrusopensenes; a intrusopensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade.
Fatologia: o fator ambíguo; as ambiguidades humanas; a complexidade da vida intrafísica, moderna, tecnológica; o fator confluente; o fator de contrafluxo; o fator-travão; o fator-contratempo; o fator acessório; o fator de distorção; o algo mais frustrante; o fator corruptor dos fatos;
as comorbidades; as alergias; as contaminações; as idiossincrasias; as interações medicamentosas;
as intolerâncias alimentares; a hiperacuidade pesquisística; as reações adversas das coisas; a coocorrência; a polarização dos fatores existenciais; a catálise indesejável; a bipolaridade; a surpreendência dos agentes existenciais; a extrapauta; o retardamento da vida.
Parafatologia: os parafenômenos concomitantes; a autovivência do estado vibracional
(EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo dos vetores quando patológico.
Principiologia: o princípio da descrença.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
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Tecnologia: a técnica da compensação intraconsciencial.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia.
Efeitologia: o efeito inesperado dos fenômenos e parafenômenos.
Ciclologia: o ciclo causa-efeito.
Enumerologia: o fator energético; o fator catalisador; o fator coadjutor; o fator indutor;
o fator entrópico; o fator anulador; o fator prevalecente.
Binomiologia: o binômio fator endógeno–fator exógeno.
Interaciologia: a interação patológica dos fatores; a interação Homem-máquina; a interação Homem-Tecnologia; a interação Homo sapiens ambiguus–fator ambíguo; a interação psicológica soma-consciência; a interação humanos-subumanos; a interação linguagem-comunicação-interpretação.
Crescendologia: o crescendo ideia inata–neoideia.
Trinomiologia: o trinômio (homofonia) falta-falha-falência.
Polinomiologia: o polinômio racionalidade-eficácia-produtividade-evolutividade.
Antagonismologia: o antagonismo regularidade / ambiguidade.
Paradoxologia: o paradoxo esperável-inesperado.
Politicologia: as políticas pesquisísticas governamentais.
Legislogia: a lei do maior esforço.
Filiologia: a pesquisofilia.
Sindromologia: a síndrome da abstinência.
Holotecologia: a correlacionoteca; a problematicoteca; a sincronoteca; a experimentoteca; a sinergeticoteca; a fenomenoteca; a conflitoteca.
Interdisciplinologia: a Ambiguologia; a Experimentologia; a Intrafisicologia; a Extrafisicologia; a Parapatologia; a Nosologia; a Farmacologia; a Holomaturologia; a Parapercepciologia; a Nexopensenologia; a Lateropensenologia; a Vinculologia; a Interaciologia; a Sincronologia.
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 autoperquisitor; o Homo sapiens inattentus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens commorbidus; o Homo sapiens inordinatus; o Homo sapiens incautus; o Homo sapiens negligens; o Homo sapiens autocorrector.
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V. Argumentologia
Exemplologia: fator ambíguo centrípeto = o alimento intrusivo sobre outro ou contra algum medicamento em uso; fator ambíguo intrassomático = a comorbidade entre duas ou 3 enfermidades do mesmo paciente; fator ambíguo intraconsciencial = a desconexão de 2 parafenômenos em relação à mesma conscin.
Culturologia: a Multiculturologia da Pesquisologia.
Taxologia. Sob a ótica da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
6 categorias de ocorrências com alto nível de ambiguidade:
1. Comorbidade. A doença capaz de influir e ser potencializada patologicamente por
outro distúrbio subjacente.
2. Dieteticologia. O alimento capaz de influir e anular os efeitos terapêuticos do medicamento em uso.
3. Farmacologia. O remédio contra a arteroesclerose capaz de diminuir a memória nominativa do usuário, além de outros possíveis efeitos adversos.
4. Interatividade. A incompatibilidade do medicamento, indicado contra certa patologia, capaz de atuar negativamente e impedir a atuação de outro medicamento indicado para outro
distúrbio em área ou sistema orgânico diverso.
5. Nutriciologia. A alimentação moderna, quando não balanceada, capaz de predispor
doenças cardíacas, derrames, diabetes tipo 2, obesidade, câncer, transtorno do deficit de atenção
e hiperatividade, entre outras patologias.
6. Parapercepciologia. O trabalho complexo do mentalsoma capaz de afetar a atenção
física, trivial, na vivência da condição do parafenômeno da descoincidência 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 o fator ambíguo, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Agente antiprojeção consciente: Projeciologia; Nosográfico.
02. Atraso de vida: Etologia; Nosográfico.
03. Atrator: Evoluciologia; Neutro.
04. Catalisador: Evoluciologia; Neutro.
05. Comorbidade: Parapatologia; Nosográfico.
06. Complicador: Experimentologia; Neutro.
07. Distúrbio aleatório: Parapatologia; Neutro.
08. Extrapauta: Comunicologia; Neutro.
09. Fato contrário: Fatuística; Neutro.
10. Força do atraso: Parapatologia; Nosográfico.
11. Frustração: Psicossomatologia; Nosográfico.
12. Gargalo operacional: Experimentologia; Homeostático.
13. Positividade ambígua: Holomaturologia; Nosográfico.
14. Ruptura do equilíbrio: Evoluciologia; Neutro.
15. Surpreendência: Conviviologia; Neutro.
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A IDENTIFICAÇÃO DOS FATORES AMBÍGUOS ATENUA
A COMPLEXIFICAÇÃO DA VIDA HUMANA, ESCLARECE
OS DIAGNÓSTICOS E EXPÕE A SOFISTICAÇÃO DA PRÓPRIA EXISTÊNCIA DA CONSCIN QUANDO AUTOLÚCIDA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, tem deparado com algum fator ambíguo na própria vida? De qual natureza?
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FATOR

DESENCADEANTE EVOLUTIVO
(EVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. O fator desencadeante evolutivo é o ato, fato, situação, circunstância, experiência ou acontecimento vivenciado pela consciência, de maneira individual ou coletiva, em ambiente intra ou extrafísico, capaz de eclodir reciclagem intraconsciencial (recin), impulsionadora
da evolução.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo fator vem do idioma Latim, fator, “o que faz; autor; criador”,
provavelmente através do idioma Francês, facteur, “aquele que faz”. Surgiu no Século XVIII.
O primeiro prefixo des procede do mesmo idioma Latim, dis ou de ex, “negação; oposição; falta;
separação; divisão; afastamento; supressão”. O segundo prefixo en deriva também do idioma Latim, en, “em; a; sobre; superposição; aproximação; introdução; transformação”. O vocábulo cadeia provém igualmente do idioma Latim, catena, “cadeia; laço; atadura; encadeamento”. Apareceu
no Século XIII. A palavra encadear surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Fator indutor da evolução. 2. Agente provocador de recin. 3. Ponto
de mutação evolutiva.
Neologia. As 3 expressões compostas fator desencadeante evolutivo, fator desencadeante evolutivo compulsório e fator desencadeante evolutivo voluntário são neologismos técnicos
da Evoluciologia.
Antonimologia: 1. Fator secundário à evolução. 2. Fator corriqueiro da vida humana.
3. Acontecimento evolutivamente irrelevante.
Estrangeirismologia: o turning point evolutivo; o punto de inflexión da reciclagem intraconsciencial.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Autorrecinologia Permanente.
Coloquiologia. Eis 7 expressões populares relativas ao tema: – O pulo do gato; a mão
na roda; o cair da ficha; o caminho das pedras; a luz no fim do túnel; o divisor de águas; a virada de mesa.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do dinamismo evolutivo; o holopensene pessoal da
programação existencial; os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os exopensenes; a exopensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade; a vivência da pensenização multidimensional; o holopensene da cosmovisão.
Fatologia: o fator desencadeante evolutivo; a associação de ideias; os acidentes enquanto pit stops estratégicos para refletir; a anestesia geral provocando parada cardiorrespiratória
e posterior ressuscitação; a autocrítica construtiva; a escrita da autobiografia; as cirurgias reperspectivando os hábitos e objetivos de vida; o autenfrentamento da própria compulsividade; os cursos da Conscienciologia desencadeando crises de crescimento; as dessomas de familiares exigindo reciclagens; o término do namoro sem futuro; o fim do casamento insustentável; as dores físicas enfrentadas de maneira corajosa; as dores psicológicas analisadas com racionalidade; a expectativa quanto aos resultados de exames médicos mediante suspeita de patologia grave; a decretação da falência financeira e a insegurança quanto à sustentabilidade futura; as dificuldades de determinados relacionamentos grupocármicos; os filmes com mensagens impactantes favorecendo
a autorreflexão; as heterocríticas recebidas gerando autanálises profundas; a qualificação para mediar conflitos e facilitar a pacificação entre os mediandos; os miniacidentes evitáveis; as neoideias
registradas enriquecendo as gescons; a demissão do emprego na hora certa; as perguntas inteligentes e desassediadoras suscitando respostas reflexivas; a compreensão sobre a policarmalidade;

Enciclopédia da Conscienciologia

10923

a observação das sincronicidades e as hipóteses levantadas; a prática de exercícios físicos e os resultados positivos obtidos; a surpreendência positiva e a surpreendência negativa enquanto oportunidades de mudança; os livros lidos e os acréscimos intelectuais obtidos; a minipeça intrafísica
integrada ao maximecanismo interassistencial multidimensional; a escrita de verbetes para a Enciclopédia da Conscienciologia enquanto virada evolutiva.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a autovivência de
parafenômenos levando à aceleração evolutiva; a aplicação das técnicas projetivas; a sinalética
energética e parapsíquica pessoal; as interações energéticas interconscienciais; os paracontatos;
a constatação dos marcos autevolutivos na ressoma favorecendo a atuação pós-dessoma; os acordos proexológicos da intermissão pré-ressomática; os apoios prévios da paraprocedência; as práticas diárias da tenepes; a autoparaprocedência; a grupoparaprocedência; o Curso Intermissivo (CI)
na condição de parafator desencadeante evolutivo.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo Etologia-Evoluciologia; o sinergismo recin-recéxis; o sinergismo intraconsciencialidade-extraconsciencialidade; o sinergismo catalítico evolutivo; o sinergismo proexológico em alto grau; o sinergismo holossomático; o sinergismo interdimensional; o sinergismo holopensênico; o sinergismo intelectivo.
Principiologia: o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio do aproveitamento das oportunidades evolutivas; o princípio do ressarcimento evolutivo; o princípio da prioridade compulsória; o princípio da causa e efeito; o princípio do determinismo evolutivo.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o codex subtilissimus pessoal;
o código pessoal de condutas evolutivas prioritárias; o código de prioridades pessoais.
Teoriologia: a teoria da Evoluciologia; a teoria da seriéxis; a teoria da Holocarmologia; a teoria da Escala Evolutiva das Consciências; a teoria do amparo funcional; a teoria da irresistibilidade evolutiva; a teoria da evolução compulsória.
Tecnologia: a técnica da inversão existencial (invéxis); a técnica da reciclagem existencial (recéxis); a técnica da tenepes; as técnicas para a projeção consciente; a técnica da priorização do mais relevante; a técnica do cosmograma; a técnica do conscienciograma; as técnicas do
proexograma.
Voluntariologia: a atuação no voluntariado conscienciológico; a carga de convivialidade dos voluntários, homens e mulheres, na Instituição Conscienciocêntrica (IC); o voluntário autoconsciente retomador de tarefa; a autodisciplina pró-evolutiva dos voluntários da Conscienciologia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório
conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Recexologia;
o Colégio Invisível da Parafenomenologia; o Colégio Invisível da Intrafisicologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia.
Efeitologia: o efeito dominó dos trafares; os efeitos autesclarecedores extraídos da convivência humana; o efeito das escolhas erradas por impulsividade; o efeito das companhias evolutivas; os efeitos nocivos dos erros de raciocínio; o efeito factual e não percebido da atuação interdimensional na cotidianidade.
Neossinapsologia: as neossinapses advindas da reciclagem desencadeada; a aplicação
vivencial das neossinapses das verdades relativas de ponta; a geração de neossinapses a partir
da autorreflexão do acontecido.
Ciclologia: o ciclo das reciclagens multiexistenciais; o ciclo de neoideias; o ciclo de realização vontade-intenção-decisão-determinação; o ciclo deliberação-execução-colheita; o ciclo
reparatório erro-correção-acerto.
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Enumerologia: o fator de antevisão das necessidades e oportunidades; o fator amplificador da consciencialidade; o fator de interpretação de informações e tendências; o fator incentivador de debates e consensos; o fator abridor de caminho; o fator fortalecedor do discernimento
e da autonomia evolutiva; o fator articulador da maxiproéxis.
Binomiologia: o binômio necessidade-possibilidade; o binômio vontade-decisão; o binômio fato-boatos; o binômio fato-versões; o binômio patológico zona de conforto–comodismo
piegas; o binômio admiração-discordância; o binômio percepção-parapercepção; o binômio implicitude-explicitude; o binômio hábitos sadios–rotinas úteis; o binômio tempo (Cronêmica)-espaço (Proxêmica); o binômio Experimentologia-Autopesquisologia.
Interaciologia: a interação autolucidez–aceleração evolutiva; a interação autodisponibilidade-factibilidade; a interação automotivação–rendimento evolutivo maior; a interação aptidões-proéxis; a interação disposições inatas–disposições adquiridas; a interação vontade-intencionalidade.
Crescendologia: o crescendo oportunidade evolutiva–reciclagem intraconsciencial;
o crescendo maturidade biológica–maturidade consciencial; o crescendo questão inteligente–solução genial; o crescendo planejamento extrafísico–realização intrafísica.
Trinomiologia: o trinômio vontade-oportunidade-reciclagem; o trinômio atos-fatos-parafatos; o trinômio vontade-decisão-deliberação; o trinômio causa-efeito-solução.
Polinomiologia: o polinômio vontade-intencionalidade-autopesquisa-reciclagem-interassistência-evolução; o polinômio racionalidade-eficácia-produtividade-evolutividade; o polinômio evolutivo revisão-correção-acréscimo-aprofundamento.
Antagonismologia: o antagonismo oportunidade evolutiva / zona de conforto; o antagonismo oportunidade evolutiva / robotização existencial.
Paradoxologia: o fato paradoxal de a evolução exigir pequenos passos diários mesmo
da consciência já dotada de cosmovisão; o paradoxo de a multidimensionalidade engendrar toda
a existência humana de modo despercebido pela imensa maioria dos cidadãos e cidadãs da
Terra.
Politicologia: a conscienciocracia; a evoluciocracia; a cosmoeticocracia.
Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei do maior esforço evolutivo; a lei da interdependência consciencial; as leis da sincronicidade universal; a lei da inseparabilidade grupocármica;
a lei do esforço pessoal, evolutivo, parapsíquico.
Filiologia: a autopesquisiofilia; a evoluciofilia; a conscienciofilia; a neofilia; a proexofilia; a recexofilia; a tecnofilia.
Fobiologia: a autopesquisofobia; a evoluciofobia; a neofobia.
Sindromologia: a evitação da síndrome do estrangeiro; a superação da síndrome do ostracismo; o enfrentamento da síndrome da dispersão consciencial.
Holotecologia: a evolucioteca; a assistencioteca; a invexoteca; a recexoteca; a despertoteca; a mentalsomatoteca; a determinoteca.
Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Autopensenologia; a Recinologia; a Proexologia; a Recexologia; a Invexologia; a Autexperimentologia; a Autopesquisologia; a Lucidologia;
a Discernimentologia.
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 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 verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitor; 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 verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens
autolucidus; o Homo sapiens intellegens; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens vigilans;
o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens perquisitor.
V. Argumentologia
Exemplologia: fator desencadeante evolutivo compulsório = a patologia somática grave,
exigindo reciclagens profundas; fator desencadeante evolutivo voluntário = a busca consciente
pela reconciliação grupocármica gerando acertos evolutivos.
Culturologia: a cultura do dinamismo autevolutivo através das renovações pessoais.
Caracterologia. No âmbito da Recinologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética,
3 variáveis relativas ao fator desencadeante evolutivo:
1. Conteúdo: a essência do acontecimento, indicando a natureza da recin.
2. Duração: o efeito do acontecimento a curto, médio, longo ou longuíssimo prazo.
3. Forma: a ocorrência do acontecimento, isolada ou conjugada a outros eventos.
Tipologia. Segundo a Autopesquisologia, os fatores desencadeantes evolutivos podem
ser classificados, por exemplo, em 2 tipos básicos, dispostos na ordem alfabética:
1. Acessório: subordinado, menor, secundário, dispensável.
2. Principal: superior, prevalente, dominante, essencial, único.
Taxologia. Segundo a Impactoterapia, eis listados na ordem alfabética, 10 exemplos de
eventos acachapantes passíveis de desencadear reciclagens intraconscienciais alavancadoras da
evolução da conscin, homem ou mulher:
01. Coordenação de projeto assistencial.
02. Defesa de verbete.
03. Dessoma de ente querido.
04. Domínio do EV.
05. Experiência de quase-morte (EQM).
06. Início da tenepes vitalícia.
07. Projeção lúcida reeducativa.
08. Publicação de livro tarístico.
09. Reencontro de destino.
10. Retrocognição sadia.
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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 fator desencadeante evolutivo, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Atraso de vida: Etologia; Nosográfico.
02. Autopredisposição extraordinária: Autopensenologia; Homeostático.
03. Efeito: Efeitologia; Neutro.
04. Inspiração: Heuristicologia; Neutro.
05. Interação consciência-fato: Autexperimentologia; Neutro.
06. Intraconscienciologia: Mentalsomatologia; Neutro.
07. Megacontecimento histórico: Historiologia; Neutro.
08. Neoconquista: Autevoluciologia; Homeostático.
09. Neopensene: Neopensenologia; Neutro.
10. Reciclogenia: Autorrecexologia; Homeostático.
11. Senso de urgência: Autevoluciologia; Neutro.
12. Sequenciamento parafactual: Autoparapercepciologia; Neutro.
13. Subintrância cronêmica: Paracronologia; Neutro.
14. Surpreendência: Conviviologia; Neutro.
15. Viragem autevolutiva: Autevoluciologia; Homeostático.

A PRÉVIA IDENTIFICAÇÃO DO FATOR DESENCADEANTE
EVOLUTIVO PELA CONSCIN INTERMISSIVISTA, ALAVANCA
A RECIN, FACILITA O CUMPRIMENTO DA PROGRAMAÇÃO
EXISTENCIAL E ACELERA O PROCESSO AUTEVOLUTIVO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, identifica a ocorrência dos fatores desencadeantes evolutivos na atual vida humana? Qual a natureza predominante, voluntários ou compulsórios?
M. A. S.
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FATUÍSTICA
(EXPERIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A Fatuística é a Ciência aplicada ao estudo dos fatos ou à pesquisa do conjunto dos fatos, seja de modo isolado ou coletivamente, em grupo, envolvendo os trabalhos do investigador da Conscienciologia, homem ou mulher.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra fato procede do idioma Latim, factum, “feito; ação; façanha; empresa”. Surgiu no Século XVI. O sufixo ica forma substantivos designativos de “Arte; Ciência;
Técnica; doutrina”, segundo a tradição do idioma Grego, calcada no uso de adjetivos em concordância com tékhne, “Arte; Ciência; prática; competência”.
Sinonimologia: 1. Ciência dos fatos. 2. Pesquisa de casos. 3. Banco de fatos. 4. Fatologia. 5. Fenomenologia.
Neologia. Os 3 vocábulos Fatuística, Minifatuística e Maxifatuística são neologismos
técnicos da Experimentologia.
Antonimologia: 01. Parafatuística. 02 . Ciência dos parafatos. 03. Casuística; conjunto
de casos. 04. Paracasuística. 05. Ciência dos paracasos. 06. Parafatologia. 07. Parafenomenologia. 08. Conjunto de eventexes; conjunto de pararrealidades. 09. Ficcionismo; investigação dos
factoides. 10. Pesquisa das aparências.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o assunto: – Fato:
orientador pesquisístico.
II. Fatuística
Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade.
Fatologia: a Fatuística; a Fatuística da Conscienciologia; a variável da Conscienciologia;
os fatos; o universo dos fatos; os minifatos; os macrofatos; os fatos comuns; os fatos insólitos;
a diferença entre fatos e versões; as realidades; a não-ficção; os eventos; os fenômenos; a estratégia fatuística; a acumulabilidade fatuística; as ocorrências; os casos; os ganchos didáticos; as anedotas; os exemplos; os relatos; os depoimentos; a praticidade; o cosmograma; a Taxologia aplicada aos fatos; a Fatologia; a Fatopédia; a Fatuística das banalidades; a Fatuística das ignorâncias;
a Fatuística das genialidades; o conjunto de fatos da Inventariologia da pessoa investigadora.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do cosmograma.
Interaciologia: a interação Fatuística-Parafatuística.
Antagonismologia: o antagonismo Fatuística / abstracionismo.
Filiologia: a fatofilia.
Holotecologia: a fatoteca; a cosmoteca.
Interdisciplinologia: a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Refutaciologia; a Cosmanálise; a Multiculturologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o tenepessista; o experimentador; o pesquisador;
o sistemata.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a tenepessista; a experimentadora; a pesquisadora; a sistemata.
Hominologia: o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo
sapiens expertus; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens polymatha; o Homo sapiens
orthopensenicus; o Homo sapiens systemata.
V. Argumentologia
Exemplologia: Minifatuística = o ato de reconhecer a existência dos 5 dedos da mão
normal; Maxifatuística = a conquista da condição da autodesperticidade.
Taxologia. Os fatos atuam mais pela acumulação nas linhas da Aritmética, da Matemática ou da Estatística, por exemplo, estes 5 contextos, dispostos na ordem funcional:
1. Conjunção: a convergência ou confluência; a acumulação de 2 fatores; a geração da
união dos componentes dos binômios, contrapontos e outras variáveis.
2. Acumulação: propriamente dita; a mais ampla reunião de dados; os 15 itens listados
da Remissiologia; os 10 itens das técnicas das progressões sinonímicas e antonímicas.
3. Simultaneidade: a acumulação de múltiplos dados ou fenômenos concomitantes; as
chamadas coincidências ou as sincronicidades.
4. Enumerologia: a acumulação de itens compondo longas listagens interativas.
5. Divisórias: o emprego, em grande estilo, na vida moderna, das divisórias acumulando
ambientes ou ampliando holopensenes (puxadinhos) e serviços em bancos, aeroportos, cartórios,
redações de jornais, escritórios, centros de Informática e andares inteiros de repartições públicas.
Técnicas. As abordagens aos fatos e o emprego dos objetos exigem, pelo menos, a aplicação de 10 técnicas fatuísticas, nesta ordem funcional:
01. Desconstrução. A desconstrução do fato ou objeto no sentido de desestruturar
valores, conceitos e proporções.
02. Análise. A visão do campo ou o uso do microscópio para estudar fatos ou objetos.
03. Isolamento. O zum do fato ou objeto considerado de modo isolado.
04. Anatomização. O estudo do objeto ou fato em profundidade, além da superfície,
a fim de ampliar a compreensão e o domínio técnico quanto ao mesmo. Os raios-X podem ser
usados aqui.
05. Atomização. A decomposição e apreensão das partes do fato ou objeto em detalhes,
até o limite das frações ou partículas possíveis.
06. Abrangência. A visão abrangente, por exemplo, através do telescópio, para destacar
o entrecruzamento entre os fatos ou objetos, entrosada com a Informática.
07. Espacialidade. A visão espacial ou localização do minifato ou miniobjeto isolado
como parte do grande todo.
08. Seletividade. A seleção de fatos e objetos relevantes e afins interrelacionados.
09. Cotejamento. O cruzamento e associação entre os dados obtidos.
10. Síntese. A ideia conclusiva e prioritária sobre o conhecimento adquirido.
Evolução. Pela Cosmoeticologia, a dupla evolutiva mantida pelos trafores comuns dos
parceiros perdura mais. A dupla evolutiva assentada na união dos trafares comuns dos parceiros
pode sobreviver, mas o holopensene doméstico pode tornar-se neurótico e neurotizante, até atin-

Enciclopédia da Conscienciologia

10929

gindo os demais familiares do ambiente. Aí estão as bases cosmoéticas e anticosmoéticas da fatuística evolutiva envolvendo e governando as consciências.
Atacadismo. Dentro da Intrafisicologia, os fatos apontam: todas as pessoas só têm a ganhar se buscam viver junto a quem assenta as automanifestações no atacadismo consciencial,
pensando em nível macro, buscando coisas evolutivamente mais expressivas. O esforço para
trabalhar com o microscópio e o telescópio é o mesmo, contudo, os resultados são diferentes. As
abordagens mais abrangentes podem trazer resultados mais amplos. O desempenho para alguém
ser querido ou ser detestado é mais ou menos o mesmo, em igual período de tempo e de esforços.
A qualificação da autopensenidade estabelece a homeostase do holopensene pessoal.
Apreensão. Segundo a Projeciologia, é ainda difícil para nós, no atual nível evolutivo,
apreender com profundidade a realidade da cosmoconsciência, do conscienciês e da Consciex Livre, assim como temos dificuldade para entender determinados conceitos, por exemplo, o infinito
do espaço e a eternidade do tempo. As projeções de autoconsciência contínua, onde a consciência
emprega o mentalsoma isolado, podem dar-nos algumas aproximações da realidade quanto a tais
fatos.
Valor. De acordo com a Somatologia, devemos sempre pensar no valor dos fatos, por
exemplo, o pedágio honesto na entrada funcional custa menos:
1. Pneu: se comparado ao pneu furado.
2. Eixo: se comparado ao eixo quebrado.
3. Caixão: se comparado ao caixão de defunto.
Retrocognições. Sob a ótica da Mnemossomatologia, o agente retrocognitor somente enriquece o próprio trabalho quando acumula fatos, casos, exemplos, ganchos, citações, estatísticas,
relatos, confissões cosmoéticas e oportunas para expor as próprias teses.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes – no caso, áreas de pesquisas – da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a Fatuística, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
1. Arquivologia: Experimentologia; Neutro.
2. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
3. Cosmovisiologia: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
4. Extraconscienciologia: Experimentologia; Neutro.
5. Fatologia: Intrafisicologia; Neutro.
6. Interconscienciologia: Experimentologia; Neutro.
7. Intrafisicalidade: Intrafisicologia; Neutro.

O HOLOPENSENE PESSOAL DO RURALISTA TENDE
A SER MAIS PASSIVO E O DO URBANITA MUITO
MAIS ATIVO. CONTUDO, IMPORTA MAIS O FATO
FUNDAMENTAL: O COMPLÉXIS DE CADA CONSCIN.
Questionologia. Você é personalidade respeitadora dos fatos? Quais proveitos você obtém da Fatuística?
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FAUNA HUMANA NOTURNA
(CONVIVIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A fauna humana noturna é o conjunto de pessoas ou criaturas notívagas,
corajosas, adaptadas e integradas ao holopensene ambiental urbano e às ações nas vias públicas
e pontos da moda da vida noturna nas metrópoles e megalópoles, segmento sociológico trepidante
da Socin, ainda patológica, do Terceiro Milênio.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra fauna vem do idioma Latim, fauna, “irmã e mulher de Fauno,
deus protetor dos rebanhos e dos pastores; demônio dos campos e florestas”. Surgiu em 1881.
O vocábulo humano procede também do idioma Latim, humanus, “próprio do homem; bondoso;
erudito; instruído nas humanidades”. Apareceu no Século XIII. O termo noturno deriva do mesmo idioma Latim, nocturnus, e este de nox, “noite”. Surgiu no Século XIV.
Sinonimologia: 1. Fauna noturna. 2. Tribo da noite. 3. Conjunto de hedonistas notívagos.
4. Elenco fauniano noturno. 5. Comunidade noturna. 6. População noturna das ruas. 7. Habitantes da selva noturna. 8. Armata brancaleone noturna.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 8 cognatos derivados do vocábulo fauna: fauniana; fauniano; faunística; faunístico; fáunula; megafauna; minifauna; parafauna.
Neologia. As 3 expressões compostas fauna humana noturna, megafauna humana noturna
e minifauna humana noturna são neologismos técnicos da Conviviologia.
Antonimologia: 1. Fauna diurna. 2. Tribo diurna. 3. Elenco fauniano diurno. 4. Comunidade diurna. 5. População diurna.
Estrangeirismologia: o cowboy da noite.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente da visão humana.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da vida noturna pessoal.
Fatologia: a vida social noturna; a insônia à noite; a vida diurna; a vida noturna; a vida
diuturna; a criminalidade durante a noite; as horas da madrugada; as noites escuras dos apagões
nas megacidades.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da grupalidade.
Binomiologia: o binômio vida pessoal–vida coletiva; o binômio vigília-sono.
Polinomiologia: o polinômio manhã-tarde-noite-madrugada.
Antagonismologia: o antagonismo dia / noite; o antagonismo bifrontismo / Cronêmica;
o antagonismo exposição / acobertamento.
Paradoxologia. Ocorre impressionante paradoxo noturno: a noite visibiliza as consréus
ressomadas, inclusive as belicistas cronicificadas.
Filiologia: a ludofilia; a hedonofilia.
Sindromologia: a síndrome da insegurança; a síndrome da mediocrização.
Maniologia: a riscomania; a idolomania; a alcoolomania.
Holotecologia: a convivioteca; a socioteca; a gregarioteca; a comunicoteca; a somatoteca; a projecioteca.
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Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Sociologia; a Parassociologia; a Vivenciologia;
a Comunicologia; a Psicossomatologia; a Verbaciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a fauna humana noturna; a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin
baratrosférica; a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante
existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o guarda noturno; o estudante dos cursos noturnos.
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 estudante dos
cursos noturnos.
Hominologia: o Homo sapiens noctivagus; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens
socialis; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens communicativus; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens consreu.
V. Argumentologia
Exemplologia: minifauna humana noturna = o quarteto da quadrilha de assaltantes noturnos; megafauna humana noturna = a reunião dos convivas da grande festa noturna.
Minorias. Conforme os princípios da Parassociologia, as minorias sociais formam grupúsculos dos afins se atraindo por interesses comuns. Durante a noite, há o falso clima de acobertamento ou a atmosfera penumbrosa mais propícia para a extravasão dos apetites sombrios, recalcados à luz do Sol, no dia claro. Por outro lado, à noite não há os raios ultravioletas cancerígenos.
Personagens. Sob a ótica da Conscienciometrologia, eis, na ordem alfabética, 100 personagens, homens e mulheres, sadios e patológicos, suaves e violentos, de algum modo afins, figuras básicas e respectivas características, componentes da fauna da noite, nas áreas urbanas das
megacidades modernas:
01. Agitadores: os galeristas; os politiqueiros noturnos; os componentes das redes subterrâneas da criminalidade; os comunitários de luta; os agitados dos agitos noturnos.
02. Alcoólatras: os bêbados fregueses de bares e inferninhos; os barmen; os frequentadores das passarelas do álcool e das rotas enólogas.
03. Andarilhos: os vadios; os malandros da noite; os passeadores noturnos; as vítimas
desinformadas; os forasteiros sem rumo.

Enciclopédia da Conscienciologia

10933

04. Apedrejadores: de bens públicos; os apedrejados.
05. Apurados: as mulheres, homens, guardas e vigilantes à procura de banheiro público
em restaurantes.
06. Arrancadores: de árvores, postes, tampas de bueiros, fios de telefone e outros bens
públicos.
07. Arruaceiros: os desordeiros; os baderneiros, os valentões, dentro e fora das boates;
os homofóbicos; as vítimas seletivas (V. Mendes, Taís; Violência marca Noite Carioca; O Globo; Rio de Janeiro, RJ; 25.05.98; página 12).
08. Artistas: os músicos profissionais de calçadão; os performáticos de rua; os pianistas
de bar; os discotecários (disc jockeys, DJs) da música brega-chique; os atores teatrais; os cantores
de boates.
09. Assaltantes: os múltiplos tipos marginais da lei da selva noturna; os investidores
noturnos; os salteadores; os assaltados desassistidos; os estupradores (V. Povo; Rio volta a Viver Noites
de Violência; Rio de Janeiro, RJ; 04.11.99; página 6).
10. Assistentes: os recolhedores de despossuídos, alienados, desantenados e sem rumo
das ruas, vielas e praças nas madrugadas frias e chuvosas; os assistidos ( V. Matida, Karla; Frio aumenta procura por Uma Cama; Folha de Londrina; Londrina, PR; 16.05.04; página 10).
11. Belicistas: os terroristas em geral; os tribalistas interpresidiários; as gangues; os lutadores graduados; os portadores da síndrome de Rambo com éthos guerreiro (V. Iglesias, Mariana;
Una Batalla en la Noche de San Bernardo; Clarin; Buenos Aires; Argentina; 23.01.99; página 41).
12. Boêmios: os farristas da turma do sereno; os notívagos profissionais dos roteiros
e rotinas de bares; os insones.
13. Bombeiros: os profissionais assistenciais do turno da noite, com veículos e sirenes
estridentes; os apagadores de incêndios e os resgates; os assistidos.
14. Buscadores: os buscadores-borboleta noturnos empenhados no esforço de dar sentido à própria vida; os encontradores (V. Miranda, Ricardo; & Velasco, Renato; No Mundo da Rua; IstoÉ; São
Paulo, SP; 20.11.02; páginas 38 a 40, 42, 43).
15. Cantores: os crooners de bares, restaurantes e boates; os artistas improvisados do
karaokê; os ouvintes; os espectadores fascinados.
16. Chacinadores: os componentes de grupos de extermínio, algozes noturnos; os rivais
violentos; os matadores de aluguel; as vítimas-alvo; os chacinados (V. Lameirinhas, Roberto; Noite de
Bagdá pertence aos que carregam Armas; O Estado de S. Paulo; São Paulo, SP; 27.01.05; página A 16).
17. Cheiras-cola: os adolescentes viciados na aspiração de cola de sapateiro.
18. Cigarras: os maridos, temporariamente livres das esposas (formigas) a distância, espairecendo na noite.
19. Clubbers: os punkers; os anarco-punkers; os darks; os rappers; os ravers; os tribalistas de galeras específicas, antigas e modernas; os insiders; os baladeiros; os mauricinhos; as patricinhas (V. Almawy, Priscylla; Noites de Agitos Proibidos; O Dia; Rio de Janeiro, RJ; 22.06.03; página 24).
20. Consumistas: de estação (Páscoa, Natal e outras), de shopping centers; os consumidos (V. Campos, Deise; Compras de Natal aumentam à Noite; Gazeta do Povo; Curitiba, PR; 20.12.03; página 19).
21. Contrabandistas: os piratas urbanos noturnos; os mercadores golpistas; os espertalhões do comércio clandestino; os ludibriados das bocas-de-fumo.
22. Dançarinos: os charmeiros; os tribalistas, homens e mulheres, pés-de-valsa; os frequentadores de escolas de samba; os funkeiros de galera ou habitués de bailes funk (V. Garcia, Renato; Mortes abafadas em Bailes Funk; O Globo; Rio de Janeiro, RJ; 10.10.99; página 14).
23. Desempregados: os cidadãos sem trabalho fixo; os free-lancers à cata de bicos noturnos; os buscadores de emprego.
24. Desesperançados: de ressocialização; os sucateiros; os baratas dos lixões; os desanimados.
25. Desovadores: de presuntos (cadáveres); os coveiros homicidas de cemitérios clandestinos.
26. Desportistas: os caminhantes ou corredores esportivos da madrugada.
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27. Destruidores: de orelhões, abrigos de ônibus e outros bens públicos e privativos; os
brigões de rua; os belicistas ou antipacifistas; as vítimas-homens.
28. Dormidores: nas ruas e nos bancos de praças; os sonâmbulos públicos; os zumbis
da noite (V. Berlinck, Deborah; Em Genebra, 200 dormem nas Ruas; O Globo; Rio de Janeiro, RJ; 19.12.93; página
44).
29. Drag queens: as plumosas noturnas; os performistas e transexuais das noites estreladas; as vedetes amadoras.
30. Encapuzados: os sociopatas meliantes dos mistérios da noite.
31. Entalados: os ladrões obtusos, amadores e entalados em vitrôs e janelas, socorridos
pela polícia.
32. Entertainmentmen: os assim-chamados homens da noite, os reis do show-business,
os donos dos hot points; as mulheres promoters da noite.
33. Escandalosos: as personalidades alegres, manemolentes, encontradiças, à noite, pelo mundo afora; os escandalizados.
34. Fãs: os fanáticos de fãs-clubes de astros da ribalta e estrelas desportivas.
35. Filósofos: os faltos de perspectiva existencial; os filósofos de rua; as personagens
populares exóticas; as aves raras da noite; os curiosos.
36. Flagelados: os insones do asfalto.
37. Flanelinhas: os intrusores extorsionários de semáforo; os guardadores de carros; as
vítimas coagidas.
38. Floristas: os vendedores profissionais de flores, aos namorados, em night-clubs, cabarés, cafés, casas de bilhares e sinuca.
39. Foliões: os festeiros e festivos das tocas dos morcegos, dos buracos quentes, das
pay parties e das festas temáticas.
40. Fotógrafos: os paparazzi; os ambulantes de fotos instantâneas de casas noturnas; os
repórteres fotográficos das mídias; os fotografados revoltados.
41. Franco-atiradores: de placas, sinaleiras, luminárias e outros bens públicos.
42. Fumigadores: os funcionários da fumigação; os técnicos matamosquitos antiepidemias.
43. Garis: os funcionários da limpeza pública, lixeiros ou Garibaldos em serviço noturno.
44. Guardas: os profissionais do trânsito noturno; os motoristas.
45. Guariteiros: os policiais e vigilantes noturnos; os vigiados.
46. Guias: os cicerones de turistas; os intérpretes e relações públicas de casas noturnas;
os maîtres; os garçons; os guiados.
47. Homens-aranha: os ladrões escaladores de prédios e edifícios.
48. Homossexuais: os caçadores ou predadores sexuais da vida noturna gay; os ativos;
os passivos.
49. Industriais: da diversão; os profissionais da esmola; a família esmoler.
50. Jogadores: os frequentadores de cassinos legais ou clandestinos; os trapaceiros de
carteado; os bingueiros, mulheres e homens viciados nas cartelas; as vítimas específicas.
51. Jornalistas: os colunistas de fofocas; os registradores de fatos da noite social, esportiva, política, policial ou trágica; os repórteres investigativos em serviço; os leitores.
52. Ladrões: os gatunos; os bandidos; os delinquentes arrombadores; os marginais invasores de residências; os lesados chocados.
53. Leões de chácara: os guarda-costas; os porteiros, cabineiros e recepcionistas de casas noturnas.
54. Marquiseiros: os dormidores sob marquises, homens e mulheres; os maloqueiros de
viadutos.
55. Médicos: os plantonistas noturnos de hospitais; os enfermeiros.
56. Mendigos: os pedintes rueiros; os indigentes em geral; os carentes enequéticos ou
viscosos; os doadores de esmolas.
57. Michês: os garotos de programa; os prostitutos modernos; os sentinelas masculinos
de postes; os clientes anônimos.
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Moradores: de rua; os urbanitas sem teto.
Motopistoleiros: os criminosos noturnos; os atiradores motorizados; as vítimas.
Mutiladores: de lixeiras, sinalizações, orelhões, estátuas e árvores.
Namorados: os jovens amantes de automóvel (homem e mulher) ( V. Neves, Daniela;
“No t ” r M nos C s s o qu Es ol Tr b lho Gazeta do Povo; Curitiba, PR; 12.06.03; página 12).
62. Narcotraficantes: os fornecedores de drogas das altas rodas; os aviões; as mulas;
os contraventores intermediários do comércio e transporte de drogas pesadas; os usuários.
63. Operários: os trabalhadores noturnos dos departamentos de água, esgoto, eletricidade, telefone e gás, concluindo reparos urgentes na via pública.
64. Oportunistas: os descuidistas em geral; os aproveitadores dos miniapagões; os
aproveitadores das fragilidades dos sistemas de segurança; os descuidados; os desinformados.
65. Oradores: de botequins; os divulgadores de boatos ou factoides; os bravateiros; os
trocistas retóricos do coloquialismo en petit comité; os politiqueiros de bares; os ouvintes.
66. Paramédicos: os profissionais assistenciais nas ambulâncias dos pronto-socorros 24
horas; os motoristas profissionais.
67. Penetras: os boca-livres de festas noturnas; os atacantes das bandejas dos garçons;
os garçons.
68. Perdedores: os fracassados; os despojados de antigas posses; os deambulantes vegetantes.
69. Pesquisadores: os técnicos – homens e mulheres – das pesquisas de opinião pública
patrocinados por institutos e periódicos; os pesquisados informadores; os antinformadores.
70. Pichadores: os anticidadãos grafiteiros; os neografiteiros das gangues de jovens tribalistas.
71. Piromaníacos: os incendiários; os baloeiros clandestinos.
72. Pitboys: os lutadores de jiu-jítsu; os praticantes de artes marciais; os agressores marombados de bailes de briga; os detonadores de brigas em festas; as noitadas dos tribalistas tatuados; as vítimas (V. 1. Helena, Leticia; Violência na Noite do Rio segue o Ritmo da Moda; O Globo; Rio de Janeiro,
RJ; 16.12.98; página 16. 2. O Globo; Pitboy, o Homem-cão na Noite Carioca; Rio de Janeiro, RJ; 24.03.04; página 15).
73. Pivetes: os trombadinhas; os garotos de rua; os despossuídos das gangues de arrastadores; os minimeliantes de armas de brinquedo.
74. Policiais: os detetives de motéis; os patrulheiros das rondas noturnas; os inspetores
das blitzen noturnas; os vigias desarmados noturnos; os policiados.
75. Profanadores: os invasores de cemitérios; os depredadores enturmados de tumbas;
os ladrões-vampiros de túmulos e criptas; os cadáveres.
76. Prostitutas: as mariposas da noite; as rainhas do trottoir; as sentinelas femininas
de postes; as profissionais subalternas do lenocínio (meretrício); os clientes anônimos.
77. Psicopatas: as figuras deambulantes, semipossessas, de rua; os excluídos sociais; os
moradores da Rua Tal, Número 0.
78. Punguistas: os dedos-leves da escuridão; os trombadinhas; as vítimas roubadas chocadas.
79. Rachistas: os jovens motorizados riscomaníacos; os automotocratas promotores de
rachas, pegas ou competições de corridas com carros de passeio; os espectadores incautos.
80. Reféns: os personagens trágicos eventuais da criminalidade noturna; os sequestros-relâmpago; os escudos humanos civis.
81. Roqueiros: noturnos; os neopagodeiros barulhentos.
82. Rufiões: os exploradores de mulheres; as cafetinas; os cafetões; os gigolôs; os profissionais líderes do lenocínio; os corruptores impunes; os pervertidos sociais; as jovens exploradas.
83. Salvacionistas: os voluntários do Exército da Salvação; os religiosos doutrinadores
de praças; os evangelistas, puritanos, inculcadores; os fanáticos de seitas; os entoadores de mantras; os rezadores ativistas de rua, os fiéis e crentes da Igreja da Noite; as vítimas.
84. Sem-teto: os desabrigados de todas as origens e naturezas.
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85. Sexólatras: os fregueses sexólicos de shows noturnos de stripteases (femininos e masculinos); os clubes de swing; os participantes das sessões orgíacas de almôndegas (V. Paixão, Ana
Helena; Esquentando a Libido Feminina; Correio Braziliense; Brasília, DF; 28.02.99; página 7).
86. Skinheads: os fortões tatuados de cabeça raspada; os maus elementos da juventude
política, perdida, transviada, noturna.
87. Socialites: as mulheres exibicionistas da Socin; as dondocas assumidas; as panteras
e peruas da moda; as mulheres e homens da plateia.
88. Strippers: os artistas – mulheres e homens – dos espetáculos noturnos de nus; os
voyeurs.
89. Sujismundos: os cascões malcheirosos da noite.
90. Tabagistas: os fumantes inveterados; os biporteiros das multidependências bioquímicas (fumam nas portas dos estabelecimentos, abrem as portas para outros tóxicos); os fumantes
passivos; as vítimas indiretas.
91. Taxistas: os profissionais do turno da noite; os motoristas armados da bandeira 2; os
passageiros (V. Fernandes, Nelito; Taxistas se armam Contra a Violência; Extra; Rio de Janeiro, RJ; 30.11.98; primeira página e 3).
92. Telespectadores: de bares e restaurantes; de calçadas, notadamente de drive-ins; os
estudantes de cursos noturnos.
93. Torcedores: os torcedores e comemoradores retardatários de vitórias das decisões
esportivas; os arruaceiros de torcidas uniformizadas; os hooligans; as vítimas rivais.
94. Toxicômanos: os usuários de drogas pesadas; os viciados; os cocainômanos; os maconheiros; os craqueiros pré-suicidas; as personalidades toxicofílicas; as vítimas (V. Irion, Adriana;
& Bertolucci, Mariana; Ecstasy: Comprimido é vendido Livremente na Noite; Zero Hora; Porto Alegre, RS; 19.05.02;
página 32).

95. Travestis: os transformistas; os promíscuos; os clientes e espectadores.
96. Turistas: os viajantes ou visitantes de férias, nacionais e estrangeiros; os forasteiros
enturmados; os marinheiros nas proximidades do cais.
97. Urinadores: de estátuas, monumentos-mictórios, jardins públicos, recantos escondidinhos e vielas.
98. Vândalos: os elementos das gangues de oportunistas; os depredadores; os bagunceiros; os desordeiros tribalistas; as vítimas.
99. Vendedores: os camelôs da noite; os ambulantes biscateiros de artigos locais ou folclóricos para turistas; os fregueses estrangeiros.
100. Vigilantes: os guardas noturnos armados; os vigiados.
Autoridades. Objetivando melhorar tal situação social crítica noturna, as autoridades poderiam investir mais em 5 providências funcionais, aqui dispostas na ordem alfabética:
1. Bailes: de charme, mas pacíficos, assistidos.
2. Desportos: campeonatos esportivos.
3. Espaços: públicos, novos, seguros, de convivência pacífica.
4. Políticas: específicas para a juventude.
5. Reeducação: mais apurada, nas escolas públicas, para a pré-adolescência, a adolescência e a pós-adolescência.
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 fauna humana noturna, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Abordagem consciencial: Experimentologia; Neutro.
2. Alcova contaminada: Intrafisicologia; Nosográfico.
3. Ato clandestino: Conviviologia; Neutro.
4. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
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5. Casal incompleto: Conviviologia; Neutro.
6. Dupla noturna: Conviviologia; Neutro.
7. Rota de colisão: Conviviologia; Nosográfico.

PELA COSMOVISÃO DA PSICOSSOMATOLOGIA, OS BARES, BOATES E INFERNINHOS NÃO SERVEM PARA REDUTOS DO AMOR, PARA A AFETIVIDADE PURA E NEM
PARA A FORMAÇÃO DE DUPLAS EVOLUTIVAS ESTÁVEIS.
Questionologia. Como é a vida noturna para você? Você é mais pessoa diurna ou noturna?
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 850 e 851.
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FAXINA HOLOPENSÊNICA PESSOAL
(AUTODESASSEDIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A faxina holopensênica pessoal é o conjunto de atividades e técnicas conscienciais empregadas para a limpeza e substituição dos autopatopensenes contaminadores de locais ou artefatos, objetivando a higienização da psicosfera pessoal, conjuntamente com a melhora
dos ambientes e objetos circundantes.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo faxina provém do idioma Italiano, fascina, “feixe de lenha mi da;
feixe de ramos que entopem fossos de fortificações; trabalho de limpeza nas casernas”. Apareceu
no Século XIII. O elemento de composição holo vem do idioma Grego, hólos, “total; completo;
inteiro”. O vocábulo pensamento procede do idioma Latim, pensare, “pensar; cogitar; formar uma
ideia; pesar; examinar; considerar; meditar”. Surgiu no mesmo Século XIII. A palavra sentimento
deriva também do idioma Latim, sentimentum, através do idioma Francês, sentiment, “sentimento; faculdade de receber as impressões físicas; sensação; conhecimento; fato de saber qualquer
coisa; todo fenômeno da vida afetiva; emoção; opinião; bom senso”. Apareceu no Século XIV.
O termo pessoal provém igualmente do idioma Latim, personalis, “pessoal”. Surgiu no Século
XIII.
Sinonimologia: 1. Auto-higienização holopensênica. 2. Limpeza holopensênica pessoal.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 8 cognatos derivados do vocábulo faxina: faxinagem; faxinamento; faxinar; faxinaria; faxineira; faxineiro; megafaxina; minifaxina.
Neologia. As 3 expressões compostas faxina holopensênica pessoal, minifaxina holopensênica pessoal e megafaxina holopensênica pessoal são neologismos técnicos da Autodesassediologia.
Antonimologia: 1. Ato poluidor do pensene pessoal. 2. Bagunça pensênica pessoal.
3. Contágio multidimensional.
Estrangeirismologia: o Autopesquisarium; o Despertarium; o insight; o personal organizer; o upgrade evolutivo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às manifestações autopensênicas cosmoéticas.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relacionado ao tema: – Há faxinas
superprazerosas.
Filosofia: o Epicentrismo.
II. Fatuística
Pensenologia: a faxina holopensênica pessoal; o holopensene pessoal da limpeza multidimensional; a imperturbabilidade pensênica; a retilinearidade da autopensenização; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os higiopensenes;
a higiopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; a responsabilidade policármica pelos
pensenes emitidos; a manutenção da harmonia autopensênica.
Fatologia: a autopesquisa profunda referente aos trafares a serem reciclados e aos trafores implementáveis no cotidiano; a biblioteca pessoal, com livros selecionados, para o enriquecimento dos dicionários cerebrais; a convivialidade sadia com a família nuclear; a evitação da fofoca; a evitação das reclamações egoicas; a evitação das ruminações patológicas; a intencionalidade saudável; a metáfora da goteira, de água pura, no rio poluído; a palavra tarística; a reeducação
alimentar refletindo na boa qualidade de vida; a visão traforista da vida; a vontade férrea na
melhora pessoal; as reflexões diárias; as reformas íntimas repercutindo nas reformas externas; as
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rotinas saudáveis; as viagens de pesquisas de campo aumentando a polimatia; as visitas periódicas
à Cognópolis enquanto ambiente saudável desassediador; o banho diário enquanto oportunidade
da higienização física, emocional e mental; o autodesassédio durante os exercícios físicos; o detalhismo na limpeza e demais atividades; o dia matemático; o pé-de-meia evitando preocupações financeiras no futuro; o sorriso sincero abrindo portas nas relações pessoais; o vídeo-debate como
exemplo de lazer produtivo; as evocações das experiências positivas da conscin; o aprimoramento
da autoconscienciometria pelo estudo do Conscienciograma; a ampliação da assistencialidade
pela docência conscienciológica itinerante; o desejo íntimo de assistir; o acúmulo e estudo das
anotações e registros das vivências diárias; o cosmograma ampliando a visão de conjunto dos fatos e parafatos do mundo; a produção e divulgação da megagescon; os solilóquios desassediantes.
Parafatologia: a autodesintoxicação holossomática pela higiene consciencial; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a energosfera pessoal como agente despoluidor;
a equipex; as exteriorizações energéticas homeostáticas durante o limpamento intrafísico; a identificação e mapeamento das sinaléticas energéticas parapsíquicas pessoais; a iscagem lúcida;
a limpeza das energias gravitantes; as sincronicidades atuando como indicador do rumo correto;
a mobilização básica das energias conscienciais; a psicometria de pessoas, objetos e ambientes;
a substituição dos bagulhos pelos mimos energéticos; a psicosfera hígida; a tenepes; a transmissão
das tertúlias promovendo a limpeza da base física do teletertuliano; o banho energético; o contato
mais íntimo com amparador extrafísico; o desassédio mentalsomático; o diálogo transmental;
o encapsulamento parassanitário da base física; o exemplarismo multidimensional.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo limpeza intrafísica–limpeza energossomática; o sinergismo motivação–bom humor–eficácia pessoal.
Principiologia: o princípio de a matéria ser energia; o princípio de deixar tudo melhor
ao encontrado anteriormente; o princípio de pensenizar antes de falar; o princípio do bem-estar;
o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio javalínico do devagar e sempre; o princípio de cada coisa no próprio lugar.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da coerência; a teoria da fartura de energias conscienciais (ECs);
a teoria da reurbanização extrafísica; a teoria da mitridatização interassistencial; as teorias da
organização pessoal.
Tecnologia: a técnica da assinatura pensênica; a técnica da autopensenização avançada; a técnica da blindagem energética dos ambientes; a técnica das 50 vezes mais; a técnica do
automonitoramento pensênico ininterrupto; a técnica do desarrumar arrumando; as técnicas da
desassim; as técnicas de autaprimoramento parapsíquico.
Voluntariologia: as voluntárias e voluntários docentes das Instituições Conscienciocêntricas (ICs).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório
conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Despertologia; o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica; o laboratório conscienciológico da
Pensenologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico Serenarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Desassediologia.
Efeitologia: o efeito bumerangue das autoortopensenizações reurbanizadoras.
Ciclologia: o ciclo de produtividade da vida humana.
Enumerologia: a faxina intrafísica; faxina emocional; a faxina holochacral; a faxina
mental; a faxina autodesassediadora; a faxina multidimensional; a faxina tenepessista.
Binomiologia: o binômio assim-desassim; o binômio limpeza física–limpeza extrafísica;
o binômio sujeira-limpeza.
Interaciologia: a interação organização-pensenização.
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Crescendologia: o crescendo tenepes-epicentrismo-desperticidade.
Trinomiologia: o trinômio automotivação-trabalho-lazer.
Antagonismologia: o antagonismo limpeza intrafísica / sujeira extrafísica.
Paradoxologia: o paradoxo apego-desapego aos objetos necessários à existência física;
o paradoxo da exposição máxima do anonimato do Serenão.
Politicologia: as políticas de Saúde Pública.
Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei do maior esforço.
Filiologia: a assistenciofilia; a coerenciofilia; a cosmoeticofilia; a grafofilia; a neofilia;
a parapsicofilia; a recexofilia.
Fobiologia: a conscienciofobia; a conviviofobia; a tanatofobia.
Sindromologia: a síndrome da acumulação; a síndrome da desorganização; a síndrome
da ectopia afetiva (SEA); a síndrome da indisciplina autopensênica; a síndrome da procrastinação; a síndrome do exaurimento energossomático; o combate à síndrome da dispersão consciencial.
Mitologia: a eliminação do mito da evolução espontânea sem esforço.
Holotecologia: a convivioteca; a ecoteca; a energeticoteca; a evolucioteca; a higienicoteca; a pensenoteca; a projecioteca; a volicioteca.
Interdisciplinologia: a Autodesassediologia; a Sobrepairamentologia; a Despertologia;
a Grupocarmologia; a Homeostaticologia; a Liderologia; a Mentalsomatologia; a Paradireitologia;
a Parapoliticologia; a Prevenciologia; a Zooconviviologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin organizada; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a conscin tenepessista veterana; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a semiconsciex.
Masculinologia: o intermissivista; o inversor existencial; o reciclante existencial;
o consciencioterapeuta; o evoluciente; o projetor consciente; o tenepessista; o ofiexista; o epicon
lúcido; o homem de ação.
Femininologia: a intermissivista; a inversora existencial; a reciclante existencial, a consciencioterapeuta; a evoluciente; a projetora consciente; a tenepessista; a ofiexista; a epicon lúcida;
a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens desassediator; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens tenepessista.
V. Argumentologia
Exemplologia: minifaxina holopensênica pessoal = o burilamento da autopensenidade;
megafaxina holopensênica pessoal = a melhora e reurbanização dos holopensenes frequentados.
Culturologia: a cultura da autopensenização evolutiva; a cultura da Higiene Consciencial; a cultura da limpeza dos rastros pensênicos; a cultura da multidimensionalidade; a cultura
da Reeducaciologia; a cultura da teaticidade evolutiva; a cultura do ―sujou-limpou‖.
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 faxina holopensênica pessoal, indicados para a expan-
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são das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Assinatura pensênica: Pensenologia; Neutro.
02. Autodesassedialidade: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
03. Autodomínio emocional despertológico: Psicossomatologia; Homeostático.
04. Autopesquisa despertológica: Despertologia; Homeostático.
05. Binômio autodesassedialidade-energossomaticidade: Autodesassediologia; Homeostático.
06. Binômio autodesassedialidade-mentalsomaticidade: Autodesassediologia; Homeostático.
07. Biparacerebralidade: Paracerebrologia; Homeostático.
08. Casa arrumada: Organizaciologia; Homeostático.
09. Coleta seletiva: Autexperimentologia; Homeostático.
10. Força presencial: Intrafisicologia; Neutro.
11. Fôrma holopensênica: Pensenologia; Neutro.
12. Hábito evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.
13. Higiene Consciencial: Paraassepsiologia; Homeostático.
14. Repetição paciente: Experimentologia; Homeostático.
15. Rotina útil: Intrafisicologia; Homeostático.

A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO HÁBITO DA FAXINA HOLOPENSÊNICA PESSOAL SÃO RECOMENDADAS
À CONSCIÊNCIA INTRAFÍSICA ENGAJADA EM DEIXAR
RASTROS ORTOPENSÊNICOS NAS AUTOMANIFESTAÇÕES.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já emprega deliberadamente técnicas de faxina
holopensênica no cotidiano? Busca a melhora contínua da autopensenidade?
M. C.
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FECHADISMO CONSCIENCIAL
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O fechadismo consciencial é a condição regressiva da conscin neofóbica
com fechamento omnilateral da autopensenidade ao conhecimento quanto à evolução da consciência, incapaz de executar intencionalmente, com a própria vida, as técnicas evolutivas avançadas da Conscienciologia, por exemplo, a Cosmoeticologia, a invéxis, a tenepes e a desperticidade.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo fechar vem do dioma Latim, fistulare, “obstruir a entrada”. Surgiu
no Século XIII. O sufixo ismo procede do idioma Grego, ismós, “doutrina, escola; teoria ou princípio artístico, filosófico, político ou religioso”. O vocábulo consciência deriva do idioma Latim,
conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia. Eis 10 áreas com diferenças evidentes, contudo convergentes nos significados do amplo universo da progressão sinonímica do fechadismo consciencial, dispostas na
ordem alfabética de acordo com as Especialidades da Conscienciologia:
01. Comunicologia: autismo consciencial; inacessibilidade; incomunicabilidade.
02. Conviviologia: antissociabilidade; misantropia; sociofobia; xenofobia.
03. Evoluciologia: castração evolutiva.
04. Grupocarmologia: agiotagem; hermetismo; underground.
05. Intrafisicologia: vida humana vulgar.
06. Mentalsomaticologia: ignorantismo; obstrução intelectual; obtusidade.
07. Parageografologia: bairrismo; interiorose; paroquialismo.
08. Parassociologia: conservadorismo; conservantismo.
09. Pensenologia: apriorismose; fechamento consciencial.
10. Recexologia: existência humana trancada; vida human neofóbica.
Neologia. As 3 expressões compostas fechadismo consciencial, minifechadismo consciencial e maxifechadismo consciencial são neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia. Eis 10 áreas com diferenças evidentes, contudo convergentes nos significados do amplo universo da progressão antonímica do fechadismo consciencial, dispostas na
ordem alfabética de acordo com as Especialidades da Conscienciologia:
01. Comunicologia: acessibilidade; glasnost; transparência.
02. Conviviologia: xenofilia; sociabilidade; conscienciofilia.
03. Evoluciologia: exemplo evolutivo avançado.
04. Grupocarmologia: anti-hermetismo; mecenato.
05. Intrafisicologia: vida humana invulgar.
06. Mentalsomaticologia: mentalidade aberta; open mind.
07. Parageografologia: cosmopolitismo.
08. Parassociologia: globalização.
09. Pensenologia: abertismo consciencial; abertura consciencial; abrimento intraconsciencial.
10. Recexologia: vida humana neofílica; reversão existencial.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos.
II. Fatuística
Pensenologia: o fechadismo autopensênico.
Fatologia: o fechadismo consciencial; o fechadismo omnilateral; o fechadismo mnemônico; as categorias de fechamentos conscienciais; o fechamento em copas; o autencapsulamento
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patológico; o encaramujamento; a esquivez; a misantropia; o isolacionismo; o autismo; a antigrupalidade; o porão consciencial na adultidade; o conflito íntimo; o monopólio da introjeção; a autointoxicação; o abatimento consciencial; o antidiscernimento; o conservantismo; a interiorose;
a regressão mentalsomática; o monoglotismo; a monodisciplinaridade; a monodimensionalidade;
o varejismo; a minivisão; a introversão patológica; a melancolia intrafísica (melin); o autovegetalismo; a autopatia; a autassediopatia; o ectopismo; a regressão da História Pessoal; a postura antiproéxis.
Parafatologia: a ausência energética; a iscagem humana inconsciente; a inconsciência
multidimensional.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia.
Fobiologia: a neofobia; a sociofobia.
Holotecologia: a patopensenoteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; o Desviacionismo; a Mesmexologia; a Autenganologia; a Assediologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin fechada; a pessoa neofóbica; a isca humana inconsciente.
Masculinologia: o monoglota; o varejista consciencial.
Femininologia: a monoglota; a varejista consciencial.
Hominologia: o Homo sapiens incommunicabilis; o Homo sapiens inexpertus; o Homo
sapiens neophobicus; o Homo sapiens occlusus; o Homo sapiens parapathologus; o Homo sapiens monoglota; o Homo sapiens mesmexologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minifechadismo consciencial = o surto pessoal de alienação; maxifechadismo consciencial = a auto-hibernação existencial.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes nosográficos da Enciclopédia da Conscienciologia, dentro do universo da Parapatologia, evidenciando relação estreita com o fechadismo consciencial, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Acriticismo.
2. Alcoolismo.
3. Apriorismose.
4. Autocorrupção.
5. Autodesorganização.
6. Heterassédio.
7. Tirania.
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NO FECHADISMO CONSCIENCIAL, AS MANIFESTAÇÕES
AUTOPENSÊNICAS INFLUEM NEGATIVAMENTE EM TODOS
OS SETORES DA VIDA, PARALISANDO A CONSECUÇÃO
SADIA DA PROGRAMAÇÃO EXISTENCIAL DA CONSCIN.
Questionologia. Você ainda vivencia algum tipo de fechadismo consciencial? Em qual
setor da vida intra e extrafísica?
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FECHADISMO GRUPOCÁRMICO
(C O N V I V I O L O G I A )
I. Conformática
Definologia. O fechadismo grupocármico é a condição regressiva da conscin acomodada, apegada, sectarista, acrítica e apriorista, evidenciada pela convivência exclusiva em grupúsculo afim, o qual supervaloriza, demonstrando, entretanto, incapacidade de lidar de maneira saudável e aberta nas relações interconscienciais com outros grupos.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo fechar é de origem controversa. Surgiu no Século XV. O sufixo ismo procede do idioma Grego, ismós, “doutrina, escola; teoria ou princípio artístico, filosófico, político ou religioso”. O vocábulo grupo vem do idioma Italiano, gruppo, “nó; conjunto; reunião”,
e este do idioma Grego, kruppa, “massa arredondada”. Apareceu no Século XVIII. A palavra carma procede do idioma Inglês, karma, e esta do idioma Sânscrito, karma-n, “ação; efeito; fato”.
Surgiu no Século XVII.
Sinonimologia: 01. Autismo grupal. 02. Sectarismo grupocármico. 03. Enclausuramento grupocármico. 04. Convívio restrito ao clã. 05. Convívio em grupo fechado. 06. Encaramujamento grupal. 07. Regionalismo grupocármico. 08. Fechadismo conviviológico. 09. Convivência restrita de afins. 10. Vício ao grupocarma.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 19 cognatos derivados do vocábulo fechamento:
autofechadismo; desfechada; desfechado; desfechar; desfecho; entrefechada; entrefechado; entrefechar; entrefecho; fechação; fechada; fechadismo; fechado; fechadura; fecha-fecha; fechal;
fecho; maxifechadismo; minifechadismo.
Neologia. As 3 expressões compostas fechadismo grupocármico, fechadismo grupocármico agravante e fechadismo grupocármico atenuante são neologismos técnicos da Conviviologia.
Antonimologia: 01. Abertismo grupocármico. 02. Libertação grupocármica. 03. Interação social policármica. 04. Libertação do clã. 05. Desopresssão grupal. 06. Convívio intergrupal
universalista. 07. Reconciliação grupocármica. 08. Interdependência grupocármica. 09. Acessibilidade intergrupal. 10. Acolhimento grupocármico interassistencial.
Estrangeirismologia: o under the dome grupal; o apartheid pessoal; a high society;
o urban tribes; a socialight; o playboy; o popstar; o superstar; o geekdom; o universo nerd;
o universo undergroud; o gangsterism.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do antidiscernimento
quanto às relações interconscienciais.
Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relacionados ao tema: – Gaiola
dourada prende. Fechadismo grupocármico atrofia. Fechadismo grupocármico: microvisão. Grupúsculo: conforto egoico.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da xenofobia; o holopensene de apriorismose grupal; o holopensene pessoal da insegurança; os sociopensenes patológicos; a fossilização pensênica; o holopensene pessoal sectário; o holopensene pessoal cultural; o holopensene pessoal psicossomático; o holopensene pessoal dogmático; o holopensene pessoal acrítico; o holopensene do
apego; os conviviopensenes; a conviviopensenidade acomodada; os grupopensenes; a grupopensenidade; o grupopensene da família; o grupopensene das tribos urbanas; o grupopensene religioso; o grupopensene do clã; o grupopensene elitista; o grupopensene monárquico; o grupopensene
hight society; o grupopensene da identidade grupal; o grupopensene antiuniversalista; o holopensene do nazismo; a assinatura pensênica homeostática; o holopensene planetário.
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Fatologia: o fechadismo grupocármico; a ênfase no vício convivencial dificultando a interação com outros grupos; a repulsa de outros grupos não afins; o apego ao grupo de maior segurança; a segurança grupal patológica; o vício conviviológico; a atrofia convivencial; a anticonvivialidade; a automimese grupal; a mesologia automimética; a convivência repetida em múltiplas
vidas; a ressoma automimética em séries de vidas com o mesmo grupo; o autencapsulamento grupal patológico; a fossilização cognitiva; o apego grupocármico sendo fator prejudicial à infiltração cosmoética; o porão grupocármico; a parada do grupo no tempo; a falta de reurbanização do
grupo; a antirreciclagem grupal; a grupalidade autocorrupta; a baratrosfera grupal; o bairrismo;
o regionalismo; o nacionalismo; a grupalidade bélica; a grupalidade anticosmoética; a visão de
mundo contaminada pelo grupo; a discriminação promovida pelo grupo; a dificuldade de lidar
com outros grupos; o ideal da raça superior; o ideal do grupo superior; a exclusão de classes sociais; o antiuniversalismo; o antifraternismo; a postura monárquica referente ao sectarismo; a segregação racial; a polarização; a descensão cosmoética; o acerto grupocármico; a escolha qualificada
de companhias; a seletividade qualitativa; a convivência social saudável; a holoconvivialidade;
a identidade grupocármica saudável; a identidade cósmica; o convívio grupal maduro; a vivência
da grupalidade cosmoética; a maxiconvivialidade; o convívio megafraterno; o desenvolvimento do
Universalismo.
Parafatologia: a falta de autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o acoplamento com guia amaurótico e / ou assediador extrafísico, apegado e viciado ao bolsão extrafísico
patológico; a falta de cosmovisão multidimensional; a paraidentidade intermissivista; a inteligência conviviológica multidimensional; a liderança interassistencial.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo nosográfico comodismo-sectarismo.
Principiologia: o princípio da atração dos afins; o princípio da inseparabilidade grupocármica.
Codigologia: as autocorrupções comprometendo o código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria do apego; a falta de teática convivencial com os assistidos; a teoria da infiltração cosmoética.
Tecnologia: a técnica do sobrepairamento analítico; a técnica da convivência com diferentes grupos; a técnica da autocrítica cosmoética; a técnica da convivialidade sadia; a técnica
de listar os trafores dos antagônicos; a técnica da maxiconvivialidade.
Voluntariologia: o voluntário acrítico no acobertamento dos trafares grupais.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Paradireitologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível do Paradireito.
Efeitologia: o efeito aquário no qual o grupo permanece adstrito ao holopensene fossilizado.
Neossinapsologia: a criação de neossinapses a partir da autocognição; a produção de
neossinapses críticas próprias das deslavagens subcerebrais.
Ciclologia: o ciclo organização intraconsciencial–interassistencialidade; o ciclo egocarma-grupocarma-policarma.
Enumerologia: o ato de idolatrar; o ato de negar o diferente; o ato de se fechar no próprio mundo; o ato de preconceber; o ato de apegar-se ao grupo; o ato de sectarizar; o ato de deixar-se corromper. A possessividade grupal; o condicionamento grupal; o fanatismo grupal;
o fundamentalismo grupal; o estereótipo grupal; o paradigma grupal; a parapatologia grupal.
Binomiologia: o binômio condição-escolha; o binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio sobrepairar-agir; o binômio admiração-discordância; o binômio seletividade-sectarismo;
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o binômio indiscriminação-criticidade; o binômio heterocrítica a grupos externos–acriticidade
no grupo interno.
Interaciologia: a interação trafores-trafares-trafais do grupocarma.
Crescendologia: o crescendo grupocarma-policarma; o crescendo bairro-país.
Trinomiologia: o trinômio insegurança–segurança–apego grupocármico; o trinômio
Mesologia-Genética-Paragenética.
Polinomiologia: o polinômio autocorrupção-encobertamento-aceitação-acumpliciamento.
Antagonismologia: o antagonismo grupocarma restrito / policarma ampliado; o antagonismo fechadismo do grupúsculo discriminatório / grupalidade avançada do Estado Mundial.
Paradoxologia: o paradoxo de as consréus assistidas poderem ser amizades evolutivas;
o paradoxo do isolamento reflexivo para assistir o grupo.
Politicologia: a política da boa vizinhança; a política do Estado Mundial; a política universalista; a política multicultural; a política democrática; a política harmônica social; a política
megafraternista; a política humanitária; a política do diálogo; a política do debate; a política da
convivência sadia.
Legislogia: a lei do mais forte; a lei áurea; a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948); a lei da adaptação existencial; a lei da afinidade patológica; a lei da afinidade pensênica.
Filiologia: a grupofilia; a grupocarmofilia; a grupoconviviofilia; ortoconviviofilia.
Fobiologia: a xenofobia; a sociofobia; a grupocarmofobia; a paraconviviofobia.
Sindromologia: a síndrome do estrangeiro (SEST).
Maniologia: a doutrinomania; a murismomania; a misticomania; a etnomania; a neomania; a psicomania; a retromania; a robexomania.
Mitologia: o mito da verdade absoluta; o mito do grupo perfeito; o mito da segurança
sectária; o mito de não precisar conviver com outros grupos.
Holotecologia: a convivioteca; a seriexoteca; a apriorismoteca; a criminoteca; a culturoteca; a dogmaticoteca; a socioteca; a gregarioteca.
Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Grupocarmologia; a Grupologia; a Seriexologia; a Sociologia; a Parassociologia; a Apriorismologia; a Comunicologia; a Parapatologia; a Mesologia; a Intrafisicologia; a Assediologia; a Paradireitologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consréu transmigrada; a conscin com instinto grupal; a conscin interprisioneira grupocármica; a conscin refém do grupo; a conscin insegura; a conscin grupista animalesca; a consbel; a pessoa preconceituosa acrítica; a consciex paracomatosa.
Masculinologia: o apegado emocionalmente; o dogmático; o fanático; o cantor de sucesso; o ermitão; o monástico; o monarca; o patriarca; o sindicalista; o ativista dogmático; o famoso;
o cigano; o judeu; o católico; o padre; o evangélico; o mafioso; o criminoso; o traficante; o megaprotetor da família; o inseguro convivencial; o parasita grupal; o levantador de bandeira; o profissional fossilizado; o famoso; o político; o prefeito; o cafetão; o boêmio; o viciado convivencial;
o torcedor fanático; o fã; o esportista; o militar; o soldado; o coronel; o sectarista; o discriminador; o fugitivo convivencial; o cúmplice criminoso; o terrorista; o homem bomba; o extremista
político.
Femininologia: a apegada emocionalmente; a dogmática; a fanática; a cantora de sucesso; a ermitã; a monástica; a monarca; a matriarca; a sindicalista; a ativista dogmática; a famosa;
a cigana; a judia; a católica; a madre; a evangélica; a mafiosa; a criminosa; a traficante; a megaprotetora da família; a insegura convivencial; a parasita grupal; a levantadora de bandeira; a profissional fossilizada; a famosa; a política; a prefeita; a cafetina; a boêmia; a viciada convivencial;
a torcedora fanática; a fã; a esportista; a militar; a soldada; a coronel; a sectarista; a discrimina-
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dora; a fugitiva convivencial; a cúmplice criminosa; a terrorista; a mulher bomba; a extremista
política.
Hominologia: o Homo sapiens clausus; o Homo sapiens idolatricus; o Homo sapiens
grupopensenologus; o Homo sapiens ignorans; o Homo bellicosus regressivus; o Homo sapiens
acríticus; o Homo sapiens agitator; o Homo sapiens alienatus; o Homo sapiens antagonista;
o Homo sapiens pathomimeticus; o Homo sapiens apriorota; o Homo sapiens segregator.
V. Argumentologia
Exemplologia: fechadismo grupocármico agravante = aquele ocorrendo em mesologia
multicultural; fechadismo grupocármico atenuante = aquele da conscin imersa em mesologia restrita, com poucas opções de convívio em diferentes grupos.
Culturologia: a cultura das tribos urbanas; a cultura política dogmática; a cultura religiosa; a cultura tradicional; a cultura provincial; a cultura da máfia; a cultura do clã; a cultura
do subcérebro abdominal segregarista; a cultura antiuniversalista; a cultura sectarista; a cultura
mesológica; a cultura corrupta; a cultura da alcateia; o multiculturalismo; o monoideísmo cultural.
Taxologia: Sob a ótica da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 11
tipos de grupos onde pode ocorrer o fechadismo grupocármico:
01. Amigos. Quando a relação com os afins em roda de amigos é predominante, a partir
de vícios ideológicos e pensênicos.
02. Anticosmoético. Quando se acumplicia para defender ou ocultar condutas anticosmoéticas ou se fecha em grupo por receio de mostrar as autocorrupções.
03. Dogmático místico. Quando há conduta pessoal submissa, crédula, automimética
e aceitação da abordagem mística da realidade multidimensional.
04. Dogmático religioso. Quando a convivência é predominantemente sectária aos seguidores da própria religião.
05. Etnológico. Quando a pessoa convive restritamente no holopensene imerso da própria etnia.
06. Familiar. Quando não há espaço para relações externas, em função do apego familiar.
07. Ideológico cultural. Quando a conscin mantém-se na zona de conforto convivencial, reforçando o paradigma grupal fechadista com reprodução acrítica das ideias.
08. Ideológico político. Quando vivencia o debate apenas com pessoas de ideologia semelhante, seguido de preconceito às ideias alheias.
09. Institucional. Quando as relações pessoais ocorrem exclusivamente dentro da instituição escolhida, mantendo zona de conforto convivencial.
10. Profissional. Quando o trabalho ocupa excessivamente o holopensene pessoal, não
dando espaço às questões intraconscienciais evolutivas.
11. Territorial. Quando mantém o tradicionalismo e o sectarismo, seja no âmbito de
bairro ou país.
Terapeuticologia. Sob a ótica da Conviviologia, eis 11 atitudes ou condições, em ordem
alfabética, capazes de promover a autossuperação do fechadismo grupocármico quando aplicadas
pela conscin interessada:
01. Abertismo. Desenvolver a desburocratização do conhecimento, eliminando o ocultismo e o egoísmo grupocármico, a partir da democracia tarística.
02. Autonomia. Desenvolver a independência financeira e a autonomia pensênica, investindo na autopesquisa para eliminar a distorção da autoimagem decorrente da família nuclear
fechadista.
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03. Coerência. Desenvolver a visão além dos rótulos, pois não se combate o preconceito sendo preconceituoso.
04. Criticidade. Desenvolver o senso crítico quanto ao próprio grupo, considerando não
existir grupo perfeito.
05. Flexibilidade. Desenvolver o investimento em outros grupos e o abertismo pensênico, a partir de valorização do melhor de cada grupo.
06. Fraternismo. Desenvolver o autamadurecimento consciencial, ampliando a Cosmoética e a empatia nas interrelações.
07. Legitimidade. Desenvolver o binômio admiração-discordância quanto às ideologias políticas através de estudos, listando prós e contras, eliminando a falácia do ad hominem, reconhecendo e respeitando as singularidades das consciências.
08. Liderança. Desenvolver a liderança interassistencial, tendo contato com vários grupos e pessoas diferentes, saindo da zona de conforto conviviológica e mantendo a postura científica quanto às relações interconscienciais.
09. Multiculturalismo. Desenvolver o processo empático com outros países e regiões
do mundo, conhecendo e estudando outras culturas, viajando.
10. Traforismo. Desenvolver a visão traforista, eliminando os estigmas e as posturas
dogmáticas, religiosas e moralistas perante as conscins.
11. Universalismo. Desenvolver o senso de cidadão do mundo, a teática da descensão
cosmoética, a partir do respeito e reconhecimento da legitimidade dos outros grupos.
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 fechadismo grupocármico, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acerto grupocármico: Grupocarmologia; Homeostático.
02. Apriorismose grupal: Apriorismologia; Nosográfico.
03. Autismo consciencial: Parapatologia; Nosográfico.
04. Autovendagem: Intrafisicologia; Nosográfico.
05. Bairrismo: Intrafisicologia; Neutro.
06. Beatice: Psicossomatologia; Neutro.
07. Coletivo conscienciológico: Grupocarmologia; Neutro.
08. Convívio compulsório: Grupocarmologia; Neutro.
09. Fechadismo consciencial: Parapatologia; Nosográfico.
10. Fusão social: Conviviologia; Homeostático.
11. Grupalidade cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
12. Holoconvivialidade pacífica: Pacifismologia; Homeostático.
13. Interprisiologia: Grupocarmologia; Nosográfico.
14. Libertação do clã: Grupocarmologia; Neutro.
15. Travão familiar: Grupocarmologia; Nosográfico.

O FECHADISMO GRUPOCÁRMICO É ATROFIAMENTO ANTIASSISTENCIAL LIMITADOR DA VISÃO DO MUNDO, PROMOVENDO O BAGULHISMO MUNDIAL, NA CONTRAMÃO
DO UNIVERSALISMO MULTICULTURAL E ASSISTENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, apresenta alguma tendência ao fechadismo grupocármico? Já acessa o oceano cósmico ou ainda se mantém preso a aquário egoico?
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Videografia Específica:
1. A Liga: Fanáticos. Duração: 1h13min47. Publicado: 12.07.2011. .Disponível em: <https://www.youtube.
com/watch?v=aducJDDWxL4>; acesso em: 04.10.15.
2. A Liga: Tribos Urbanas Parte 1. Duração: 9min42. Proprietário do Conteúdo: TV Bandeirantes.
Publicado: 06.07.2010. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=6errAnhC4Bk&list=PL930E84FF26DBE
927>; acesso em: 27.05.15.
3. Documento Especial: Tribos Urbanas; Parte 1. Duração: 8min44. Publicado: 05.10.2009. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=CghALAiKX_8>; acesso em: 27.05.15.
4. Eleitor Torcedor. Canal do Bom Senso. Duração: 6min36. Publicado: 02.09.2014. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=zyrfevCNiuw>; acesso em: 16.07.15.
5. Fatos Desconhecidos; Nos nascemos Racistas? Será mesmo que somos realmente Racistas? Duração:
9min36. Publicado: 10.09.2015. Disponível em:<https://www.youtube.com/watch?v=0IDpzcepyG8> acesso em:
06.07.15.
6. Nerdologia 74: Cochinhas vs Petralhas. Duração: 6min07. Publicado: 26.03.2015. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=vF68ZBHnB_8>; 16.07.15.
7. Nerdologia 90: Racismo. Duração: 6.52min. Publicado: 16.07.2015. Disponível em: <https://www.
youtube.com/watch?v=qip5YJw-f9c>; aceesso em 16.07.15.
8. Troca de Família: Elane e Célia. Parte 1. Duração: 14min34. Publicado: 01.03.2011. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=5Jv2_8exW6w>; acesso em: 04.10.15.
Filmografia Específica:
1. A Onda. Título Original: Die Welle. País: Alemanha. Data: 2008. Duração: 107 min. Gênero: Drama.
Idade (censura): 14 anos. Idioma: Alemão. Cor: Colorido. Legendado: Português; & Inglês (em DVD). Direção:
Dennis Gansel. Elenco: Jürgen Vogel; Frederick Lau; Max Riemelt; Jennifer Ulrich; Christiane Paul; Jacob Matschenz;
Cristina do Rego; & Elyas M'Barek. Produção: Christian Beker. Coprodução: Martin Moszkowicz; & Constantin Film
Produktion. Roteiro: Dennis Gansel; & Peter Thorwarth. Fotografia: Hanania Baer. Música: Keiko Maile. Companhia:
Rat Pack Filmproduktion. Outros dados: Filme com base em fatos. Sinopse: Em determinada escola da Alemanha,
alunos tem de escolher entre duas disciplinas eletivas, sobre anarquia e autocracia. O professor Rainer Wenger é colocado
para dar aulas sobre autocracia. Após alguns minutos da primeira aula, o professor decide, para exemplificar melhor aos
alunos, formar o governo fascista dentro da sala de aula, dando o nome de "A Onda" ao movimento. Rainer acaba
perdendo o controle da situação, e os alunos começam a propagar "A Onda" pela cidade, tornando o projeto da escola em
movimento real. Quando as coisas começam a ficar sérias e fanáticas demais, Wenger tenta acabar com "A Onda", mas já
é tarde demais.
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 197.
2. Vieira, Waldo; 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; página 624.
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FEEDBACK COSMOÉTICO
(COSMOETICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O feedback cosmoético é a técnica de heterocrítica evolutiva, qualificada
pela intencionalidade sadia, emprego do discernimento e do parapsiquismo lúcido, capaz de aprimorar as interrelações e troca de informações entre os interlocutores, a fim de promover a interassistência no âmbito da Comunicologia Interassistencial.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo do idioma Inglês feedback é constituído pelo verbo feed, “alimentar”, e pelo advérbio back, “para trás; de volta”. Apareceu em 195 . A palavra cosmos deriva do
idioma Grego, kósmos, “ordem; organização; mundo; universo”. Surgiu em 1563. O elemento de
composição cosmo provém do mesmo idioma Grego, kósmos. Apareceu, no idioma Português, no
Século XIX. O vocábulo ética procede do idioma Latim, ethica, “Ética; Moral natural; parte da
Filosofia que estuda a Moral”, e este do idioma Grego, ethikós. Apareceu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Feedback evolutivo. 2. Heterocrítica cosmoética. 3. Crítica assistencial. 4. Feedback homeostático. 5. Método de heterocrítica evolutiva. 6. Feedback interassistencial.
Neologia. As 4 expressões compostas feedback cosmoético, feedback cosmoético básico,
feedback cosmoético intermediário e feedback cosmoético avançado são neologismos técnicos da
Cosmoeticologia.
Antonimologia: 1. Feedback anticosmoético. 2. Heterocrítica anticosmoética. 3. Crítica egoica. 4. Omissão deficitária. 5. Criticidade acrítica. 6. Apriorismose. 7. Acriticismo.
Estrangeirismologia: o feedback cosmoético; o feedforward; a glasnost na comunicação; a intentio recta na heterocrítica.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Criticologia Cosmoética.
Megapensenologia. Eis 7 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Feedback
cosmoético: interassistencialidade. Feedback favorece recins. Exemplarismo fortalece feedback.
Feedback exige verbação. Feedback: oportunidade assistencial. Parapsiquismo qualifica feedback. Heterocrítica evolutiva: paradever.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da criticidade cosmoética; os ortopensenes; a ortopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade;
os criticopensenes; a criticopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os comunicopensenes; a comunicopensenidade; os autocriticopensenes; a autocriticopensenidade cosmoética.
Fatologia: a autocrítica; a heterocrítica; o senso autocrítico; o juízo crítico; a autoconsciência crítica cosmoética; a crítica benéfica; a crítica focada na interassistencialidade; a ausência
do julgamento imediatista; a profilaxia das posturas dogmáticas; o julgamento cosmoético; a comunicação cosmoética; a qualificação da heterocrítica por meio dos princípios cosmoéticos; o retorno cosmoético; o egocídio; o feedback isento de pseudoganhos; a denúncia das irracionalidades; os pontos cegos conscienciais evidenciados; a clareza na exposição do heterocriticador;
a assertividade cosmoética; a heterocrítica empática; a heterocrítica corretiva; o posicionamento
cosmoético; o feedback acolhedor e, ao mesmo tempo, esclarecedor; o feedback fornecido no
momento adequado; a cosmovisão do contexto do problema a ser explicitado; o sobrepairamento
analítico; a heterocrítica de intencionalidade sadia; a heterocrítica empregada com holomaturidade; a elaboração da lista de autotrafores e autotrafares constituindo feedback a si próprio (self-
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feedback); o ato de se deixar assistir através do feedback recebido; o emprego lúcido da tares cosmoética; a priorização e continuísmo da tares; a revisão de manuscritos; a comunicação dos parceiros da dupla evolutiva através da técnica diálogo-desinibição (DD); as heterocríticas fornecidas no curso Programa Verbetografia da Associação Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica (ENCYCLOSSAPIENS); o curso Conscin-Cobaia Voluntária da CONSCIUS; o curso
Imersão Heterocrítica de Obra Útil; a Consciencioterapia; a Impactoterapia; a omissão superavitária; as atitudes pessoais representando feedbacks exemplaristas; o feedback coerente com as
próprias ações; o feedback com foco no melhor para todos.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o autoparapsiquismo cosmoético; a sinalética energética e parapsíquica pessoal confirmatória da heterocrítica
cosmoética; o feedback energético; as assimilações simpáticas aprofundando o rapport; a atuação
do amparador extrafísico de função; as inspirações extrafísicas qualificando os feedbacks interassistenciais.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo transparência-assertividade; o sinergismo oportunidades assistenciais–feedbacks cosmoéticos; o sinergismo empatia-objetividade; o sinergismo organização pensênica–feedback cosmoético; o sinergismo das relações ganha-ganha; o sinergismo
autenticidade-coerência.
Principiologia: o princípio da autocrítica cosmoética; o princípio da descrença (PD),
enquanto omnicrítica; o princípio cosmoético de objetivar o melhor para todos; o princípio do
posicionamento pessoal (PPP) cosmoético; o princípio de a heterocrítica beneficiar a quem sabe
receber; o princípio de não ter medo de errar; o princípio de ninguém evoluir sozinho; o princípio do valor da heterocrítica sincera.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) auxiliando na erradicação das
omissões deficitárias; os códigos internacionais de comunicação; o código grupal de Cosmoética
(CGC).
Teoriologia: a teoria da Teaticologia no feedback cosmoético; a teoria da isenção
crítica.
Tecnologia: a técnica do feedback cosmoético; a técnica da checagem da intenção pessoal; a técnica da criticidade cosmoética; a técnica do aproveitamento das heterocríticas;
a técnica da assimilação simpática (assim); a técnica de auto e heteroconscienciometria; a técnica da conscin-cobaia voluntária; a técnica de Auto e Heteroconsciencioterapia.
Voluntariologia: o voluntariado teático da tares; o exercício da docência conscienciológica voluntária; o voluntariado da Consciencioterapia; o voluntariado no Programa Verbetografia; o voluntariado dos conscienciômetras docentes.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório
conscienciológico da Conviviologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia;
o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da Pensenologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia.
Efeitologia: os efeitos cosmoéticos da criticidade sadia; o efeito danoso da omissão
deficitária; os efeitos surpreendentes das ações tarísticas; os efeitos potencializadores da consciência crítica cosmoética.
Neossinapsologia: as neossinapses promovidas pelas auto e heterocríticas; as neossinapses decorrentes dos feedbacks esclarecedores recebidos.
Ciclologia: o ciclo assim-desassim auxiliando o feedback cosmoético; o ciclo alternante
emissor-receptor.
Enumerologia: o feedback corrosivo; o feedback anticosmoético; o feedback falacioso;
o feedback tarístico; o feedback reeducativo; o feedback interassistencial; o feedback evolutivo.
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Binomiologia: o binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio feedback cosmoético–interassistencialidade; o binômio autocrítica-autoincorruptibilidade; o binômio admiração-discordância; o binômio coragem-heterocrítica; o binômio empatia-assertividade; o binômio feedback
cosmoético–assertividade cosmoética; o binômio dosagem-feedback.
Interaciologia: a interação dos interlocutores; a interação consciencioterapeuta-evoluciente; a interação professor-aluno; a interação discernimento-criticidade; a interação lucidez-autocrítica; a interação intencionalidade-interassistencialidade.
Crescendologia: o crescendo cosmoético autocrítica-heterocrítica; o crescendo reciclagem existencial–assertividade cosmoética; o crescendo tacon-tares.
Trinomiologia: o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento; o trinômio honestidade-lealdade-transparência; o trinômio introdução-argumentação-conclusão na comunicação.
Polinomiologia: o polinômio criticidade–autenticidade–assertividade–feedback cosmoético.
Antagonismologia: o antagonismo crítica construtiva / crítica malévola; o antagonismo
autocrítica / autocorrupção; o antagonismo criticidade / irreflexão; o antagonismo posicionamento assertivo / posicionamento vacilante.
Paradoxologia: o paradoxo comunicativo do selffeedback; o paradoxo amizade-debate;
o paradoxo autoimperdoador-heteroperdoador; o paradoxo de os atos comunicarem mais se
comparados a mil palavras; o paradoxo de falar pouco dizendo muito.
Politicologia: a cosmoeticocracia; a criticocracia; a discernimentocracia; a lucidocracia;
a argumentocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço comunicativo.
Filiologia: a criticofilia; a autocriticofilia; a heterocriticofilia; a comunicofilia; a assistenciofilia; a sociofilia; a interaciofilia.
Fobiologia: a ausência da criticofobia; a superação da heterocriticofobia; a transposição
da comunicofobia; a assistenciofobia; a sociofobia; a remissão da interaciofobia.
Sindromologia: a eliminação da síndrome da boa moça ou do bom moço; a remissão da
síndrome do perfeccionismo; o combate à síndrome da procrastinação das autocríticas; a evitação da síndrome da apriorismose; a superação da síndrome do ansiosismo.
Maniologia: a mania de hipercriticar.
Mitologia: o descarte do mito de agradar a todos; o mito da imparcialidade (isenção);
o mito da perfeição; o mito da divinização de consciências; o mito do ―não julgar para não ser
julgado‖; o mito da mudança de patamar sem autesforço e autocrítica.
Holotecologia: a criticoteca; a cosmoeticoteca; a convivioteca; a argumentoteca; a mentalsomatoteca; a comunicoteca; a discernimentoteca.
Interdisciplinologia: a Cosmoeticologia; a Criticologia; a Comunicologia; a Interaciologia; a Conviviologia; a Conscienciometrologia; a Autodiscernimentologia; a Paradireitologia;
a Verbaciologia; a Teaticologia; a Coerenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin bem-intencionada; a conscin assertiva; a consciência
crítica cosmoética; a consciência autocrítica; a consciência heterocrítica.
Masculinologia: o compassageiro evolutivo; o revisor de textos; o comunicólogo; o conviviólogo; o duplista; o acoplamentista; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o evoluciente; o exemplarista; o voluntário da Conscienciologia; o docente de Conscienciologia; o cosmoeticista.
Femininologia: a compassageira evolutiva; a revisora de textos; a comunicóloga; a convivióloga; a duplista; a acoplamentista; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a evoluci-
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ente; a exemplarista; a voluntária da Conscienciologia; a docente de Conscienciologia; a cosmoeticista.
Hominologia: o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens criticus; o Homo sapiens
autocriticus; o Homo sapiens assertor; o Homo sapiens authenticus; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens communicator.
V. Argumentologia
Exemplologia: feedback cosmoético básico = a heterocrítica homeostática, com foco
apenas no reforço ou enaltecimento de traço-força do interlocutor; feedback cosmoético intermediário = a heterocrítica homeostática, assistencial, favorecedora de reciclagens primárias; feedback cosmoético avançado = a heterocrítica evolutiva, assistencial, qualificada pelo emprego do
parapsiquismo lúcido, favorecendo reciclagens intraconscienciais profundas.
Culturologia: a cultura do feedback; a cultura da Criticologia; a cultura da Cosmoeticologia; a cultura da Comunicologia; a cultura da Interassistenciologia; a cultura da Conviviologia Evolutiva.
Tipologia. Eis, de acordo com a Comunicologia, 8 tipos de feedbacks cosmoéticos, dispostos em ordem alfabética:
1. Feedback corporal: a informação emitida através da linguagem corporal.
2. Feedback energético: a crítica não verbal, percebida pelo receptor através das energias.
3. Feedback escrito: a heterocrítica formalizada por escrito; a crítica grafada.
4. Feedback exemplarista: o exemplarismo sadio atuando enquanto megafeedback.
5. Feedback impactoterápico: a heterocrítica saudável e impactante.
6. Feedback parapsíquico: a informação parapsíquica; a mensagem telepática; o recado
através da projeção consciente.
7. Feedback verbalizado: a crítica falada; a mensagem gravada; a observação fonada.
8. Self-feedback: o retorno a respeito de si próprio; a autocrítica evidenciada; a lista de
trafores e trafares pessoais.
Otimizações. De acordo com a Conviviologia Cosmoética, eis 10 posturas otimizadoras
à emissão de feedbacks cosmoéticos, dispostas em ordem alfabética:
01. Abertismo consciencial: fundamental para os profundamentos e qualificações possíveis das interrelações.
02. Autenticidade: postura essencial em prol da ortoconvivialidade, buscando-se evidenciar a própria realidade consciencial favorecendo a troca de feedbacks mais assertivos.
03. Comunicabilidade: indispensável ao processo evolutivo de cada consciência, a comunicabilidade possibilita as mais diversificadas formas de se interagir com criticidade e cosmoética.
04. Cosmovisiologia: condição ideal para o entendimento da realidade consciencial para
quem se fornece o feedback.
05. Criticidade cosmoética: indispensável para as autocríticas, enquanto Evitaciologia
de feedbacks tendenciosos.
06. Descrenciologia: fundamental à eliminação de conceitos infundados e aprioristas,
tanto para quem fornece quanto para quem recebe o feedback.
07. Incorruptibilidade: necessária para minimizar influências externas, bem como as
próprias autocorrupções, eliminando a tendencialidade anticosmoética.
08. Intencionalidade sadia: essencial para todo e qualquer feedback, evitando interesses pessoais escusos.
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09. Ortopensenidade: indispensável para a manutenção de integridade e retidão intraconsciencial, ampliando a cosmoeticidade dos feedbacks.
10. Traforismo: relevante no auxílio à desdramatização do fato e do problema, com foco na resolução.
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 feedback cosmoético, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Assertividade cosmoética: Experimentologia; Homeostático.
02. Ausculta pensênica: Pesquisologia; Neutro.
03. Autabnegação cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
04. Binômio empatia-assertividade: Conviviologia; Homeostático.
05. Comunicação interassistencial: Comunicologia; Homeostático.
06. Consciência crítica cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
07. Constrangimento cosmoético: Autocriticologia; Homeostático.
08. Crítica benéfica: Autodiscernimentologia; Homeostático.
09. Heterocriticofilia intelectual: Mentalsomatologia; Homeostático.
10. Hipercriticidade acrítica: Criticologia; Nosográfico.
11. Horizontalidade interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
12. Impactoterapia: Paraterapeuticologia; Homeostático.
13. Megaexplicitação cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
14. Paradoxo amizade-debate: Paradoxologia; Homeostático.
15. Poder da verdade: Mentalsomatologia; Neutro.

O FEEDBACK COSMOÉTICO É OPORTUNIDADE EVOLUTIVA CONVERGENTE AO MAXIMECANISMO INTERASSISTENCIAL. CABE AO INTERMISSIVISTA LÚCIDO O PARADEVER
DE VIVENCIÁ-LO EM PROL DA MAXIPROÉXIS GRUPAL.
Questionologia. No teste de avaliação pessoal, pela escala simples de 1 a 5, em qual nível de Cosmoética você, leitor ou leitora, enquadra as próprias heterocríticas? Já predominam os
feedbacks cosmoéticos? Desde quando?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Manual da Proéxis: Programação Existencial; revisoras Erotides Louly; & Helena Araújo;
164 p.; 40 caps.; 18 E-mails; 86 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 16 websites; 17 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 5ª Ed. rev.;
Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011; páginas 17, 29 e 102.
2. Idem; Manual da Dupla Evolutiva; revisores Erotides Louly; & Helena Araújo; 208 p.; 40 caps.; 20
E-mails; 88 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 teste; 17 websites; 16 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3ª Ed. rev.; Associação
Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2012; página 16.

E. P. C.
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FELICIDADE ESPECÍFICA
(EQUILIBRIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A felicidade específica é a condição de bem-estar notável da conscin lúcida
quanto a determinado ângulo ou setor da vida intrafísica.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra felicidade provém do idioma Latim, felicitas, “felicidade; prosperidade; dita; ventura”. Apareceu no Século XV. O vocábulo específico deriva do idioma Latim
Tardio, specificus, “que determina a espécie”. Surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Felicidade pessoal. 2. Felicidade satisfatória.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 23 cognatos derivados do vocábulo específico:
específica; especificação; especificada; especificado; especificador; especificadora; especificante; especificar; especificativa; especificativo; especificável; especificidade; especifismo; especifista; especifística; especifístico; inespecificidade; inespecífico; interespecífico; intraespecífico;
monespecífica; monespecificidade; monespecífico.
Neologia. As duas expressões compostas felicidade específica inicial e felicidade específica avançada são neologismos técnicos da Equilibriologia.
Antonimologia: 1. Infelicidade pessoal. 2. Infelicidade específica. 3. Felicidade patológica. 4. Pseudofelicidade.
Estrangeirismologia: o neomodus ratiocinandi evolutivo; o evolutionary understanding; a life in harmony em particular; a calmness of mind específica.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturescência da intraconsciencialidade pessoal.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Inexiste felicidade bioquímica.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Harmoniologia em determinada área da vida
humana; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; a autopensenização anticonflitiva específica; a manutenção harmoniosa entre os autopensenes e os xenopensenes; a autopensenidade carregada no pen.
Fatologia: a felicidade específica; a manutenção da coexistência pacífica com a Natureza; a manutenção da antiviolência geral; a harmonia ideativa da cabeça fria; a minimização, ao
máximo, das competições, concorrências e conflitos; as pesquisas e análises profundas da harmonia comportamental integrada; a harmonização satisfatória de determinadas circunstâncias existenciais; a harmonização dos atributos conscienciais; a acalmia e a eutimia mantendo a pacificação pessoal otimista e de bom humor em setores específicos da vida humana; o harmonograma
pessoal medindo a extensão da harmonia vivencial possível; a busca da ordem, da euritmia e da
Estilisticologia na Tudologia; a autonormalidade de quem deseja alcançar a Serenologia; a defesa
da Ergonometria; a busca da estabilidade da vida pessoal.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo cosmoético comedimento (medida exata)–imparcialidade
(medida justa); o sinergismo evolutivo consciência-Cosmos; o sinergismo gerado pela harmonização dos holopensenes; o sinergismo decorrente da harmonização das energias conscienciais
(ECs); o sinergismo vontade inquebrantável–senso de dever tarístico; o sinergismo das minipeças corretamente encaixadas às funções do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial;
o sinergismo dos acertos evolutivos pensenosfera-holosfera (Cosmos) harmonizados.
Principiologia: o princípio da descrença somente vivido plenamente a partir do paracorpo do autodiscernimento; o princípio filosófico antigo da coragem para mudar o mutável, paciência para aceitar o imutável e sabedoria para diferenciar as duas condições; o princípio do megafoco mentalsomático; o princípio tarístico do autesclarecimento; o princípio da perseverança autopesquisística; o princípio da autodisciplina evolutiva; o princípio da qualificação da quantidade; o princípio fundamental da acuidade nas priorizações; o princípio da autocrítica cosmoética;
o princípio cosmoético da moderação.
Codigologia: a felicidade inserida no 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; as teorias sobre a felicidade.
Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente equilibrado; as técnicas de autorreequilíbrio da conscin resiliente; as técnicas de convivência sadia com os elementos do Cosmos; a técnica da desassedialidade direta; a técnica da desassimilação simpática das ECs; a técnica de viver
bioenergeticamente alerta sem ansiosismo; as técnicas conscienciométricas; as técnicas harmonométricas; a técnica da autorreciclagem intraconsciencial.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da dupla evolutiva; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da autorganização.
Colegiologia: os Colégios Invisíveis da Conscienciologia.
Efeitologia: o efeito das acumulações harmonizadas; os efeitos do foco assistencial comum na harmonização grupal; os efeitos harmonizadores da assepsia energética; o efeito harmonizador interconsciencial da convergência dos autesforços em metas compartilhadas; o efeito
pacificador da autossintonização aos fluxos do Cosmos.
Enumerologia: o incidente feliz; a inspiração feliz; a ação feliz; a confluência feliz;
o desfecho feliz; o momento feliz; a data feliz.
Binomiologia: o binômio fatos-parafatos; o binômio minipeça-maximecanismo; o binômio serenidade-benignidade; o binômio admiração-discordância; os debates prolíficos embasados no binômio admiração-discordância; as acareações imparciais embasadas no binômio autocrítica-heterocrítica; a implantação incondicional do binômio heteroperdoamento-autoimperdoamento; o binômio satisfação com o passado–otimismo quanto ao futuro.
Interaciologia: a interação dos determinantes subjetivos e objetivos proporcionando
a sensação de felicidade; a interação bem-estar psíquico–bem-estar físico; a interação autossuficiência evolutiva–harmonização cósmica.
Crescendologia: o crescendo centrífugo harmonização intraconsciencial–harmonização
grupal–harmonização planetária; o crescendo primener-cipriene.
Trinomiologia: o trinômio autodisponibilidade-entrosamento-comprometimento; o trinômio engajamento-aglutinação-integração; o trinômio agrupar-desagrupar-reagrupar; o trinômio platônico justiça-harmonia-virtude; o trinômio despoluição-desintoxicação-harmonização;
a harmonia grupal na teática do trinômio intercompreensão-intercooperação-interconfiança;
a harmonia íntima na teática do trinômio antiemotividade-anticonfilitividade-imperturbabilidade.
Polinomiologia: o polinômio tudo-simultaneamente-aqui-agora; a harmonização convivencial pelo polinômio sinceridade-honestidade-seriedade-confiabilidade.
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Antagonismologia: o antagonismo equilíbrio / desequilíbrio; o antagonismo autocoerência / autoincoerência; o antagonismo autodecisão mentalsomática / comportamento psicossomático; o antagonismo Harmoniologia / Desarmoniologia; o antagonismo ressonância / dissonância; o antagonismo atração / repulsão; o antagonismo vínculo homeostático / vínculo patológico; o antagonismo maximecanismo interassistencial / minimecanismo assistencial; o antagonismo senso de cooperação / instinto de competição.
Paradoxologia: o paradoxo de quanto maior a harmonia íntima maior o contato interassistencial com a desarmonia; o paradoxo autesforço máximo–vida feliz.
Politicologia: a harmonização exequível da democracia direta; a conscienciocracia;
a cosmocracia; a lucidocracia; a meritocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo aplicada à autoimunidade dos pertúrbios;
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; a lei do
retorno positivo.
Filiologia: a harmoniofilia; a neofilia; a evoluciofilia; a conviviofilia; a sociofilia; a zoofilia; a biofilia.
Mitologia: o mito da felicidade eterna; o mito da felicidade comprável; as hipóteses míticas sobre os segredos da felicidade.
Holotecologia: a cognoteca; a convivioteca; a grupocarmoteca; a evolucioteca; a maxiproexoteca; a prioroteca; a recexoteca.
Interdisciplinologia: a Equilibriologia; a Harmoniologia; a Intraconscienciologia; a Parapercepciologia; a Adaptaciologia; a Homeostaticologia; a Eutimiologia; a Ortopensenologia;
a Cosmoeticologia; a Autexperimentologia; a Intrafisicologia; a Conviviologia; a Etologia; a Evoluciologia; a Autoproexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin de bem com a vida.
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 harmonicus; o Homo sapiens existentialis; o Homo
sapiens convivens; o Homo sapiens euthymicus; o Homo sapiens aequilibratus; o Homo sapiens
pacificus; Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens
biophilicus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: felicidade específica inicial = a condição de bem-estar notável da conscin lúcida quanto ao domínio pessoal do estado vibracional; felicidade específica avançada
= a condição de bem-estar notável da conscin lúcida quanto ao domínio pessoal da autodesperticidade.
Culturologia: a Paraculturologia da Homeostaticologia; as promessas de felicidade nas
diversas culturas; a cultura do bem-estar evolutivo.
Taxologia. Sob a ótica da Equilibriologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, 5 categorias passíveis de serem condições básicas de felicidade específica para as pesquisas da conscin
lúcida:
1. Felicidade convivencial-social.
2. Felicidade duplista-afetividade.
3. Felicidade intelectiva-mentalsomática.
4. Felicidade parapsíquica-multidimensional.
5. Felicidade profissional-proexológica.
Gratificações. Segundo a Evoluciologia, a felicidade específica pode surgir de gratificações isoladas ou conjugadas, ao modo destas 16 listadas na ordem alfabética:
01. Gratificação cognitiva: o autodidatismo; o senso de aprendizagem ininterrupta;
o entendimento de tema complexo.
02. Gratificação cosmoética: o acerto evolutivo; o senso autocrítico; a incorruptibilidade.
03. Gratificação duplista: a relação afetivo-sexual madura; o senso de confiança; o êxito conjunto.
04. Gratificação energética: as ECs benévolas; o senso de homeostasia; a megaeuforização.
05. Gratificação existencial: a gratidão universal; o senso de humor sadio; a megafraternidade.
06. Gratificação gesconológica: os trafores produtivos; o senso de auteficácia; a gescon
compartilhada.
07. Gratificação grupal: a convivência sadia; o senso de pertencimento; a intercooperação.
08. Gratificação intelectual: a coativação atributiva; o senso heurístico; a produção de
neoideias.
09. Gratificação interassistencial: a superação do assistido; o senso de generosidade;
a satisfação benévola.
10. Gratificação interconsciencial: a amizade; o senso de lealdade; a intercompreensão.
11. Gratificação intraconsciencial: a pacificação íntima; o senso de autocontrole;
a consciência tranquila.
12. Gratificação paraperceptiva: o megafenômeno vivenciado; o senso crítico; a elucidação do conteúdo do fenômeno.
13. Gratificação proexológica: o compléxis; o senso de propósito; o paradever cumprido.
14. Gratificação profissional: a eficácia laboral; o senso de responsabilidade; a excelência técnica.
15. Gratificação projetiva: a projeção lúcida; o senso de multidimensionalidade pessoal; a volitação revigorante.
16. Gratificação somática: a boa saúde física; o senso estético; a aceitação corporal.
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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 felicidade específica, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Bem-estar: Homeostaticologia; Homeostático.
02. Consciência harmonizada: Harmoniologia; Homeostático.
03. Equilibriologia: Homeostaticologia; Homeostático.
04. Equilíbrio mental: Homeostaticologia; Homeostático.
05. Eudemonia cosmoética: Homeostaticologia; Homeostático.
06. Eustresse: Homeostaticologia; Homeostático.
07. Eutimia: Homeostaticologia; Homeostático.
08. Felicidade patológica: Parapatologia; Nosográfico.
09. Harmonia existencial: Harmoniologia; Homeostático.
10. Harmoniologia: Cosmoeticologia; Homeostático.
11. Homeostase geral: Homeostaticologia; Homeostático.
12. Imperturbabilidade: Homeostaticologia; Homeostático.
13. Megatrafor: Homeostaticologia; Homeostático.
14. Protimia: Homeostaticologia; Neutro.
15. Pseudo-harmonia: Harmoniologia; Neutro.

DETERMINADA CONDIÇÃO DE BEM-ESTAR NOTÁVEL
DA CONSCIN LÚCIDA, EM ÁREA ESPECÍFICA DA VIDA
INTRAFÍSICA, PODE ATUAR COMO PODEROSO AGENTE
MOTIVADOR PARA A CONSECUÇÃO DA AUTOPROÉXIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, desfruta de algum bem-estar óbvio em relação
a determinado departamento da existência humana? Tal fato potencializa as realizações no rumo
do compléxis?
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FELICIDADE PATOLÓGICA
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A felicidade patológica é a qualidade ou estado enganoso de estar feliz ou
de pseudoplenitude da autossatisfação da consciência.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. A palavra felicidade provém do idioma Latim, felicitas, “felicidade; prosperidade; dita; ventura”. Apareceu no Século XV. O termo patológico vem do idioma Grego, pathologikós, “que trata das enfermidades”. Surgiu no Século XVIII.
Sinonimologia: 01. Falsa felicidade; pseudofelicidade. 02. Exultação anticosmoética;
felicidade anticosmoética. 03. Felicidade doentia; júbilo imaturo. 04. Infortunística mascarada.
05. Antibamburriologia; desdita impressentida. 06. Autassédio. 07. Frustraciologia. 08. Malogro mascarado. 09. Incompléxis; perdologia. 10. Melexarium.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 36 cognatos derivados do vocábulo felicidade:
autofelicidade; felice; felicense; felícia; feliciana; felicianense; feliciense; felicinato; felicínea;
felicíneo; felicíssima; felicíssimo; felicitação; felicitado; felicitador; felicitante; felicitar; felicitável; felicite; felizão; felizardo; felizmente; heterofelicidade; infelice; infelicidade; infelicíssima;
infelicíssimo; infelicitação; infelicitada; infelicitado; infelicitador; infelicitadora; infelicitante;
infelicitar; infeliz; infelizmente.
Neologia. As 3 expressões compostas felicidade patológica, felicidade patológica adolescente e felicidade patológica adulta são neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 01. Felicidade sadia. 02. Exultação cosmoética; felicidade cosmoética;
júbilo cosmoético. 03. Comprazimento natural; felicidade madura. 04. Bem-estar legítimo.
05. Ataraxia. 06. Autodesassédio. 07. Automegaeuforização. 08. Eudemonia cosmoética.
09. Fortunística. 10. Compléxis; euforex.
Estrangeirismologia: o Trafarium; a dirty mind; a má performance evolutiva; o lifework anticosmoético; a nódoa no curriculum vitae multidimensional; os body piercings; as
abnormal emotions of happiness; o trigger-happy.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência das prioridades evolutivas.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal dos dubiopensenes; a dubiopensenidade; os estultopensenes; a estultopensenidade; os escleropensenes; a escleropensenidade; os infantopensenes;
a infantopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os intrusopensenes; a intrusopensenidade; os oniropensenes; a oniropensenidade.
Fatologia: a felicidade patológica; a real felicidade como sendo gerada pela autocerteza
da evidência evolutivamente prioritária; a evitação do fruto fútil da frivolidade; a procura de soluções fáceis para os conflitos íntimos; a busca vã por atalhos químicos e imaginários; o contentamento ambíguo; o desconforto intraconsciencial indisfarçável; a verdadeira felicidade enquanto
conquista intraconsciencial; a consciência tranquilizada pelo saldo dos atos acertados; a autopacificação sustentada pela incorruptibilidade cosmoética; a felicidade imune a pertúrbios.
Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a Baratrosfera.
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III. Detalhismo
Principiologia: o princípio de causa e efeito; o princípio espúrio do autocomodismo;
o princípio da evolução interassistencial.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria do descarte do imprestável; a teoria da coerência; a teoria da correspondência; a teoria da interpretação; a teoria epistêmica; a teoria pragmatista; a teoria semântica; a teoria da argumentação; a teoria da prova; a teoria da demonstração; a teoria da
lógica.
Tecnologia: as técnicas de autodefesa energética; a técnica da desassedialidade direta;
a técnica da paraconfrontação desassediadora; a técnica de viver bioenergeticamente alerta sem
ansiosismo; as técnicas conscienciométricas; a técnica de confrontar conceitos opostos; a técnica
da assepsia energética; a técnica da desassimilação simpática.
Voluntariologia: o voluntariado da tares.
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 da Psicossomatologia; o Colégio Invisível da Homeostaticologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia.
Efeitologia: os efeitos nocivos das conseneres; os efeitos patológicos da vida irrefletida.
Ciclologia: o ciclo de acidentes pessoais; o ciclo excitação-depressão.
Enumerologia: o sentimento de inferioridade; o ato de abaixar o topete; o ato de curvar
a espinha; o ato de dobrar os joelhos; o ato de render obediência; o ato de ser boi de piranha; o ato
de entrar em coma vígil.
Interaciologia: a interação gota d’ gua–acidente de percurso.
Crescendologia: o crescendo regressivo patopensenização consciente–desequilíbrio
psíquico–doença mental cronicificada; o crescendo amoralidade-imoralidade-moralidade-Cosmoética; o crescendo patológico ectopia consciencial–melin–melex; o crescendo Parapatologia-Transmigraciologia; o crescendo negligência-catástrofe; o crescendo fracasso-melin; o crescendo abordagem preambular–abordagem avançada; o crescendo monovisão-cosmovisão.
Trinomiologia: o trinômio patológico egoísmo-ingenuidade-alienação.
Antagonismologia: o antagonismo ataraxia / infelicidade; o antagonismo bem-estar
/ malestar; o antagonismo Profilaxia / hipocondria; o antagonismo racionalidade / obtusidade;
o antagonismo consciencialidade / inconsciencialidade; o antagonismo comprazimento / desprazimento; o antagonismo agudez parapsíquica / embotamento parapsíquico; o antagonismo felicidade egocêntrica (centrípeta) / felicidade compartilhada (centrífuga).
Politicologia: a genuflexocracia; a teocracia; a idolocracia; a gurucracia; a assediocracia; a barbarocracia; a baionetocracia; a burocracia.
Legislogia: a lei do menor esforço.
Filiologia: a neofilia.
Fobiologia: a intelectofobia; a bibliofobia; a anticriticofobia; a gnosiofobia; a cainofobia; a epistemofobia; a hedonofobia.
Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da abstinência da
Baratrosfera (SAB); a síndrome depressiva; a síndrome da distorção imaginativa intencional;
a síndrome da distorção da realidade; a síndrome da catástrofe iminente; a síndrome do pânico;
a síndrome da mediocrização; a sindrome da ectopia afetiva (SEA).
Maniologia: a nosomania; a esquizomania; a patomania; a ludomania; a flagelomania;
a riscomania; a toxicomania.
Mitologia: o mito da felicidade instantânea.
Holotecologia: a conflitoteca; a psicossomatoteca; a abstratoteca; a infortunioteca;
a nosoteca; a oniroteca; a pensenoteca.
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Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Intrafisicologia; a Autenganologia; a Perdologia; a Autevoluciologia; a Autopriorologia; a Autoproexologia; a Autocogniciologia; a Homeostaticologia; a Harmoniologia; a Holomaturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a isca humana inconsciente.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar.
Femininologia: a pré-serenona vulgar.
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; o Homo sapiens felicitator; o Homo sapiens pathologicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: felicidade patológica adolescente = a condição do jovem, rapaz ou moça,
dedicado à toxicomania; felicidade patológica adulta = a condição da pessoa, a partir da meia-idade física dedicada à riscomania.
Culturologia: a cultura da Intrafisicologia; a cultura da Evoluciologia; a cultura patológica da insatisfação permanente.
Taxologia. Sob a ótica da Parapatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 condições ou manifestações básicas, específicas da felicidade patológica, tentando, seduzindo e envolvendo as consciências intrafísicas:
01. Fama intrafísica: a celebridade; o estrelismo; o frivolismo; a futilidade.
02. Hebetismologia: o banalismo; a cultura inútil.
03. Hiperconsumismo: a festivização; os excessos generalizados.
04. Infortunística mascarada: a pseudofelicidade em geral.
05. Magricelismo: o caquetismo; a anorexia; a automumificação.
06. Parapsicofobia: a ignorância quanto à autoparaperceptibilidade.
07. Riscomania: o paraquedismo; o racha automobilístico; o boxe.
08. Salvacionismo teocrático: o teobelicismo; a crendice acomodada.
09. Schadenfreude: a Perdologia; a Melexologia.
10. Toxicomania: o tabagismo; o alcoolismo; o cocainismo.
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 felicidade patológica, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Adversidade: Holocarmologia; Nosográfico.
02. Antagonismo bem-estar / malestar: Psicossomatologia; Neutro.
03. Assédio bioquímico: Parapatologia; Nosográfico.
04. Ataraxia: Homeostaticologia; Homeostático.
05. Autocognição gratificante: Autocogniciologia; Homeostático.
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06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Autolucidez consciencial: Holomaturologia; Homeostático.
Autossuficiência evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
Bamburriologia: Proexologia; Neutro.
Bem-estar: Homeostaticologia; Homeostático.
Eudemonia cosmoética: Homeostaticologia; Homeostático.
Fato contrário: Fatuística; Neutro.
Frustração: Psicossomatologia; Nosográfico.
Harmoniologia: Cosmoeticologia; Homeostático.
Júbilo cosmoético: Holomaturologia; Homeostático.
Megaeuforização: Homeostaticologia; Homeostático.

A FELICIDADE REAL OU O BEM-ESTAR IDEAL DA CONSCIN SOMENTE PODEM SER GERADOS A PARTIR DA AUTOCERTEZA DA EVIDÊNCIA PRIORITÁRIA DA MANIFESTAÇÃO PESSOAL COM BASES EVOLUTIVAS COSMOÉTICAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda se ilude com a felicidade patológica? Por
qual razão?
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FEMININO EVOLUTIVO
(AUTEVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O feminino evolutivo é a manifestação pensênica sadia da feminilidade expondo o arcabouço intraconsciencial da conscin, homem ou mulher, após o emprego da autodesconstrução cosmoética, deliberada, de estigmas ou condicionamentos nosológicos inculcados na estruturação do próprio temperamento, em consequência de inúmeras ressomas em corpo de mulher.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo feminino provém do idioma Latim, femininus, “caráter próprio
da mulher; feminino”. Apareceu no Século XV. O termo evolutivo deriva do idioma Francês, evolutif, de évolution, e este do idioma Latim, evolutio, “ação de percorrer, de desenrolar”. Surgiu em
1873.
Sinonimologia: 01. Feminino cosmoético. 02. Feminino assertivo. 03. Feminino maduro. 04. Feminino desprogramado. 05. Feminino autoconsciente. 06. Feminilidade serena.
07. Feminilidade autocrítica. 08. Ginopensenidade autodesassediada. 09. Ginopensenidade interassistencial. 10. Ginopensenidade evolutiva.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética 40 cognatos derivados do vocábulo feminino:
afeminação; afeminada; afeminado; afeminamento; afeminar; antifeminismo; antifeminista; antifeminístico; efeminação; efeminado; efeminar; feminação; feminado; feminal; feminela; femíneo;
feminiação; feminidade; feminil; feminilidade; feminilização; feminilizada; feminilizado; feminilizador; feminilizadora; feminilizante; feminilizar; feminilizável; feminina; Femininologia; feminismo; feminista; feminístico; feminização; feminizada; feminizado; feminizador; feminizadora;
feminizar; feminizável.
Neologia. As 3 expressões compostas feminino evolutivo, feminino evolutivo instável,
e feminino evolutivo consolidado são neologismos técnicos da Autevoluciologia.
Antonimologia: 1. Masculino evolutivo. 2. Feminino imaturo. 3. Feminino desinteligente. 4. Feminino predominante.
Estrangeirismologia: a proficiency da feminilidade.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade dos atributos femininos proexológicos.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da maturidade ginossomática; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os genopensenes; a genopensenidade; os ginopensenes; a ginopensenidade; o holopensene feminino atrator; o holopensene interassistencial.
Fatologia: o feminino evolutivo; a autodesprogramação de condicionamentos anticosmoéticos da feminilidade; a feminilidade humana; o ginotemperamento presente na consciência
em corpo de homem; o ginossoma propiciando autorreciclagem radical em prol do feminino evolutivo; as reciclagens intraconscienciais advindas na alternância ginossoma-androssoma; a coexistência do masculino e feminino em qualquer conscin; o fato de a homossexualidade não ser a expressão do feminino evolutivo; a exumação dos ginotemperamentos sadios, genuínos e específicos; o autoconhecimento; a desconstrução de preconceitos do feminino no mundo masculino;
o animus e a anima; a reeducação do animus da mulher; a reeducação da anima do homem;
a oportunidade evolutiva da ressoma; as escolhas da conscin de temperamento sadio; a relação
mãe-pai; a presença dos filhos na relação dos genitores; a noção de homem e de mulher concebida pelos filhos, através da observação da relação dos pais; a relação mãe-filha; a influência da
mãe no temperamento da filha; a relação mãe-filho; a influência da mãe no temperamento do fi-
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lho; a convivialidade sadia entre mulheres; o feminino e o masculino conscienciais interferindo
nas interrelações; o sopesamento das características femininas através das experiências na condição de homem; a equilibração dos temperamentos masculinos através das experiências na condição de mulher; o humor; o emocionalismo; a instabilidade emocional; a afetividade do feminino;
a intencionalidade hígida; o posicionamento assertivo; a inteligência contextual; o modo de lidar
com o dinheiro; a autonomia financeira; as crises existenciais; o vigor para mudar o modo de viver; o ato de temperar a objetividade com a afetividade; o efeito anticosmoético da educação machista; a mulher de hoje (muitas vezes, homens no passado) experienciando os condicionamentos
de submissão impostos pelo homem, ao longo da História Humana; a desprogramação das inculcações de enxergar a mulher na condição de simples procriadora ou objeto de prazer sexual; a privação do prazer sexual da mulher procriadora, ainda presentes em determinadas culturas; o estigma imposto aos homens da supervalorização da virilidade e desprezo da energia yin, da feminilidade; o protagonismo da conscin, homem ou mulher, transcendendo as dificuldades culturais,
sociais e familiares; as vivências femininas multisseculares desencadeando experiências impregnadas de padrões pensênicos específicos; os movimentos de libertação da mulher; o papel do
feminismo útil na igualdade de direitos socioculturais; o direito à educação formal; o esforço para
aplicar o conhecimento útil; as características cerebrais do ginossoma nas gestações conscienciais; as especificidades proexológicas do feminino; a autorresponsabilidade evolutiva; a assistencialidade apreendida nas vivências ginossomáticas.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o parapsiquismo da conscin ginossomática; as projeções conscienciais revelando o nível evolutivo pessoal; as aulas do Curso Intermissivo (CI) sobre as oportunidades evolutivas da consciência ressomada em corpo de mulher; a inevitável reconciliação entre
o androtemperamento e o ginotemperamento multiexistenciais da consciência em trajetória evolutiva; a seriexialidade na condição de Paratecnologia Evolutiva para a harmonização das energias
yin-yang; o desembaraço de interprisões grupocármicas com consciexes opressoras, presas ao
passado, com hábitos e posturas de discriminação às mulheres; a superação da condição somática
da consciência, através do desenvolvimento de características cosmoéticas de ambos os sexos, nas
múltiplas ressomas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo feminilidade sadia–masculinidade sadia–duplismo evolutivo.
Principiologia: o princípio da evolução consciencial; o princípio da identidade; o princípio da individuação consciencial; o princípio diretor da consciência (materpensene pessoal);
o princípio da grupalidade; o princípio interassistencial; o princípio do universalismo; o princípio ainda ignorado pela maioria dos componentes da Humanidade, de a consciência, em si,
não ter sexo.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado à desconstrução de estigmas seriexiológicos em ressomas ginossomáticas; o código grupal de Cosmoética (CGC) embasando os critérios da anticonflituosidade nas interrelações culturais.
Teoriologia: a teoria da inteligência evolutiva (IE); a teoria do megafoco; a teoria do
Curso Intermissivo; a teoria da proéxis; a teoria da dupla evolutiva; a teoria da reciclagem existencial; a teoria do animus e anima.
Tecnologia: a técnica da recéxis; as técnicas projetivas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório
conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da vida cotidiana.
Efeitologia: o efeito de assumir a oportunidade evolutiva da ressoma; o efeito da ampliação do senso de fraternidade.
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Neossinapsologia: os neoatributos femininos favorecendo a formação de neossinapses;
as paraneossinapses influindo na qualificação da feminilidade multiexistencial da consciência.
Ciclologia: o ciclo patológico de vícios emocionais e comportamentais atuantes nas gerações de mulheres e homens do grupocarma; o ciclo construção-desconstrução-reconstrução.
Binomiologia: os condicionamentos anticosmoéticos impressos na mãe tornando patológico o binômio mãe-filha; o binômio mulher-feminilidade; o binômio feminilidade desprogramada–feminilidade sadia; o binômio feminino evolutivo–força presencial desassediadora; o binômio
mãe–anima do filho; o binômio (paragenético) animus–androtemperamento no ginossoma; o binômio (paragenético) anima–ginotemperamento no androssoma; o binômio energia yin–energia
yang.
Interaciologia: a interação feminilidade cosmoética–duplismo evolutivo.
Crescendologia: a individuação da conscin favorecendo o crescendo autopacificação-imperturbabilidade-serenidade.
Trinomiologia: o trinômio ginotemperamento pacífico–convivialidade sadia–acertos
grupocármicos; o trinômio androtemperamento no ginossoma reeducado–feminino autoconsciente–inteligência evolutiva; o trinômio macho-fêmea-prole.
Polinomiologia: o polinômio reciclagens intraconscienciais–feminino evolutivo–especificidade proexológica–força assistencial; o polinômio autopesquisa-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação; o polinômio holossomático ginossoma-energossoma-psicossoma-mentalsoma.
Antagonismologia: o antagonismo feminilidade sadia / feminismo radical; o antagonismo feminilidade cosmoética / feminilidade anticosmoética; o antagonismo ―animus‖ de mulher
autorit ria / ―anima‖ de homem autoritário.
Paradoxologia: o paradoxo paragenético androtemperamento no ginossoma e ginotemperamento no androssoma.
Politicologia: a discernimentocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço; a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei da interdependência consciencial; a lei do retorno.
Filiofilia: a evoluciofilia.
Sindromologia: a superação da síndrome de Gabriela.
Mitologia: o mito das deusas.
Holotecologia: a psicoteca; a mentalsomatoteca; a egoteca; a evolucioteca; a recexoteca; a intrafisicoteca; a autopesquisoteca.
Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Evoluciologia; a Intrafisicologia; a Grupocarmologia; a Recexologia; a Autocogniciologia; a Autodiscernimentologia; a Autotemperamentologia; a Holomaturologia; a Cosmoeticologia; a Conviviologia; a Duplocarmologia; a Proexologia; a Despertologia; a Assistenciologia.
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 autocriticus; o Homo sapiens cognitivus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens homeostaticus; o Homo sapiens recyclicus; o Homo sapiens reflexivus.
V. Argumentologia
Exemplologia: feminino evolutivo instável = a expressão pensênica do Homo sapiens
sapiens ainda carente da desconstrução de condicionamentos anacrônicos da feminilidade; feminino evolutivo consolidado = a lucidez do Homo sapiens serenissimus transcendendo a questão
de gênero nas ressomas, quando necessárias.
Culturologia: a cultura da família; a cultura da autevolução; a cultura do autoafeto,
condição para afetividade sadia; a cultura da anticonflituosidade, focada na autopacificação.
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 feminino evolutivo, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autodepuração refinada: Intraconscienciologia; Homeostático.
02. Autodiscernimento afetivo: Mentalsomatologia; Homeostático.
03. Automutação: Recexologia; Homeostático.
04. Autoridade feminina cosmoética: Ginossomatologia; Homeostático.
05. Autossaturação intraconsciencial: Autoconscienciometrologia; Neutro.
06. Bagagem pré-ressomática: Intermissiologia; Neutro.
07. Consciência desprogramada: Autodiscernimentologia; Homeostático.
08. Crise de crescimento: Recexologia; Neutro.
09. Descarte dos resquícios: Recexologia; Homeostático.
10. Efeito macho-fêmea: Intrafisicologia; Neutro.
11. Genopensene: Autopensenologia; Neutro.
12. Predisponência à reciclagem: Recexologia; Homeostático.
13. Raiz do temperamento: Autotemperamentologia; Neutro.
14. Recin: Recexologia; Homeostático.
15. Uróboro introspectivo: Autoprospecciologia; Neutro.

O FEMININO EVOLUTIVO ACELERA O AUTODESASSÉDIO
DOS LIXOS MENTAISSOMÁTICOS RESIDUAIS, PREPARANDO A CONSCIN INTERMISSIVISTA, HOMEM OU MULHER,
PARA ALÇAR MAIORES DESAFIOS INTERASSISTENCIAIS.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, prioriza quais reciclagens intraconscienciais relativas aos gêneros humanos? Já realizou as mudanças oportunizadas na atual existência?
Filmografia Específica:
1. Grandes Esperanças. Título Original: Great Expectations. País: EUA. Data:1998. Duração: 111 min. Gênero: Drama & Romance. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Direção: Alfonso Cuarón. Elenco: Ethan
Hawke; Gwyneth Paltrow; Anne Bancroft; Robert De Niro; Hank Azaria; Chris Cooper; & Kim Dickens. Produção: Art Linson. Produção Executiva: Deborah Lee. Direção de Arte & Cenários: Tony Burrough; & Susan Bode. Roteiro: Mitch Glazer. Fotografia: Emmanuel Lubezki. Música: Patrick Doyle. Montagem: Steven Weisberg. Figurino: Judianna Makowsky.
Companhia: 20th Century Fox. Outros Dados: Baseado no romance de Charles Dickens. Exibido no Festival de Sundance
de 1998. Sinopse: Alfonson Cuarón recriou a história de Charles Dickens e a transportou para a Nova York contemporânea.
Ethan Hawke é Finnegan Bell, o jovem filho de pescador da Flórida, ainda criança, apaixona-se por Estella (Gwyneth
Paltrow), num contexto arquitetado pela tia de Estella, mulher amargurada e com sede de vingança por ter sido abandonada
pelo homem com quem se casaria. Moradora mais rica da região, ensina Estella, ainda criança, a seduzir Finnegan para
desprezá-lo. Estella vai estudar em Nova York, quando adulta. Finnegan, após algum tempo, também vai para tentar carreira
artística, contando com ajuda de misterioso benfeitor. Apaixonado por Estella, há o reencontro tumultuado, até o desfecho do
relacionamento com Estella adulta, modificada, tendo filha para criar, e fazendo isso diferente da forma como fora criada,
rompendo com o ciclo patológico.
Bibliografia Específica:
1. Balzac, Honoré de; Cristo Espera por ti; Edição Crítica comentada por Osmar Ramos; 370 p.; 76 caps.;
3 índices; 1 tab.; 23 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 21 a 29, 192 a 194
e 339 a 342.
2. Daou, Dulce; A Condição Feminina em Uma Abordagem Conscienciológica; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 4; N. 4; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do
Iguaçu, PR; Outubro-Dezembro, 2000; páginas 235 a 242.
3. Jung, Emma; Animus e Anima; 112 p.; 2 caps.; 79 citações; 1 índice; 48 refs.; 19 x 13 cm; br.; Cultrix; São
Paulo, SP; 2006; páginas 11 a 99.

E. P.
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FEMINISMO COSMOÉTICO
(PARASSOCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O feminismo cosmoético é o movimento universalista, maxifraterno e pacifista, de ordem social, filosófica, política e parapolítica, proponente da igualdade de gênero para
todas as conscins, homens e mulheres, pautado no princípio de androssoma e ginossoma serem
condições intrafísicas provisórias, enquanto a consciência, multissecular, nativa da dimensão extrafísica, não tem gênero.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A expressão feminismo deriva do idioma Francês, fémenisme, “doutrina visando à extensão dos papéis femininos”. Surgiu no Século XIX. O elemento de composição cosmo procede do idioma Grego, k smos. Apareceu, no idioma Português, no Século XIX. A palavra
ética provém do idioma Latim, ethica, “ética, moral natural; parte da Filosofia com foco no estudo da moral”, e esta do idioma Grego, éthik s Surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Feminismo lúcido. 2. Busca pacífica por igualdade evolutiva para
todas as consciências.
Neologia. As 3 expressões compostas feminismo cosmoético, feminismo cosmoético inicial e feminismo cosmoético avançado são neologismos técnicos da Parassociologia.
Antonimologia: 1. Femismo. 2. Machismo. 3. Busca por superioridade de gênero.
Estrangeirismologia: o feminismo stricto sensu; o feminism; o féminisme; a busca cosmoética por gender equality; o posicionamento firme contra o chauvisnism; a brainwashing cultural secular sobre a condição da mulher; os women’s rights; o suffrage; a campanha HeForShe
proposta pela Organização das Nações Unidas (ONU); a tríade política da evolução Francesa:
iberté, Egalité, Fraternité.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à condição consciencial independente de gênero.
Citaciologia. Eis citação relativa ao tema: – Não se trata para a mulher de se afirmar
como mulher, mas de tornarem-se seres humanos na sua integridade (Simone de Beuvoir, 1908–
–1986).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Cosmoética; o holopensene feminino atrator;
a autopensenização libertária feminina; os pensenes relacionados à igualdade de direitos; a postura cosmoética criando holopensene otimizador de futuros acertos; os pensenes maxifraternos;
a pensenidade maxifraterna; os pensenes universalistas; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: o feminismo cosmoético; o esclarecimento referente às posturas ultrapassadas
sobre as concepções de gênero; o esclarecimento sobre a conduta cosmoética no processo de esclarecimento e ativismo; a autoridade feminina cosmoética; a ênfase da dignidade; o senso de dignidade cosmoética; o senso de humanidade; a retidão intraconsciencial; a integridade pessoal;
o exemplo feminista cosmoético; o esclarecimento quanto ao feminismo cosmoético; a polêmica
em torno do tema do aborto; a tares informativa atualizadora sobre ideias avançadas; o comportamento feminista pacífico; o ativismo intelectual; o ativismo cosmoético; a postura típica do não
conformismo; a defesa dos direitos das minorias; a defesa dos direitos da mulher; o feminismo
antibelicista; a parada instantânea para pensar sobre o contexto presente; a antirreatividade emocional; a postura da antiimpulsividade; o posicionamento franco sobre igualdade de gênero, sem
agressão ao outro; o discernimento quanto ao momento de expressar a compreensão cosmoética,
sem abalos íntimos ou agressões; o entendimento do nível evolutivo de consciências machistas;
a compreensão do nível evolutivo do Planeta; a atuação feminista diária; o autesforço na busca do
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equilíbrio entre feminilidade, liderança e intelectualidade; a polivalência feminina l cida; a postura cosmoética exemplarista de empoderamento feminino sem superioridade ou subjugação; a ausência de arrogância na conduta da mulher feminista lúcida; o autempoderamento exemplar;
a força presencial da mulher bem resolvida; a interdependência sadia; o procedimento correto;
a coerência cosmoética; a busca pelo fim dos estereótipos e condicionamentos nosográficos de
gênero; a honestidade pessoal; a autoconsciencialidade cosmoética; a assertividade cosmoética;
a vida humana pró-cosmoética; a convivialidade cosmoética; o posicionamento firme sobre ideologias homeostáticas; o tratado da Convenção sobre a Eliminação de odas as Formas de Discriminação contra as Mulheres (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
Against Women – CEDAW) representativo dos benefícios sociais do feminismo; o nível pessoal
de autocosmoeticidade; o entendimento de a dominação da consciência com base no gênero tornar-se ainda mais absurda frente ao fato de a consciência não ter gênero.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional EV profilático; as reurbanizações
extrafísicas; o acolhimento e esclarecimento de consciexes ativistas anticosmoéticas; o encaminhamento de consciexes preocupadas com ressoma pessoal em Planeta machista; as parapercepções sinalizadoras da presença de consciexes femistas e machistas; a sinalética representativa de
autassédio e heterassédio; as retrocognições do passado ativista anticosmoético; o momento de
restabelecimento do autocontrole holossomático; o resgate de consciexes da Baratrosfera a partir
do rapport sobre feminismo; os bolsões extrafísicos ideológicos femistas e machistas; o rapport
com consciexes parceiras do passadão; a necessidade de postura extrafísica cosmoética enquanto
exemplo de mudança necessária para ascenção de nível evolutivo; a liderança cosmoética extrafísica; a identidade extrafísica vinculada ao feminismo cosmoético; a relevância da coerência parapolítica grupocármica cotidiana para o alcance da policarmalidade; a captação de parafenômenos
indicadores do modo mais digno e eficiente de proceder.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo das aç es assistenciais multidimensionais; o sinergismo
do exemplo cosmoético arrastante.
Principiologia: o princípio da dignidade humana; o princípio da igualdade; o princípio
de não viol ncia; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio de os fins não justificarem os meios; o princípio popular ―quando 1 não quer, 2 não brigam‖; o princípio popular
―a união faz a força‖; o princípio da primazia das energias conscienciais (ECs) cosmoéticas; os
princípios ideológicos do feminismo.
Codigologia: os c digos sociais; os c digos implícitos de comportamento de g nero; os
c digos normativos de expressão de g nero; o c digo pessoal de Cosmoética (CPC); o c digo
grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria da ideologia de g nero; a teoria do soma enquanto instrumento
proexol gico; a teoria da natureza política das consci ncias; a teoria da seriéxis; a teoria das reurbanizações.
Tecnologia: a técnica de criticidade cosmoética; a técnica de pensar o melhor para todos; a técnica do instante cosmoetificador.
Voluntariologia: o voluntariado ativista interassistencial sem radicalismos nem doutrinações; o paravoluntariado ativista da reurbanização extrafísica da Terra; o esclarecimento sobre
feminismo cosmoético de maneira exemplarista e teática, diária, no voluntariado.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da ssistenciologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da iderologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Pararreurbanologia; o Colégio Invisível da
Policarmologia; o Colégio Invisível da Parapoliticologia; o Colégio Invisível da erenologia.
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Efeitologia: o efeito da autoridade feminina cosmoética no aumento da motivação das
consci ncias; o efeito domin da conduta exemplarista cosmoética; o efeito do ativismo cosmoético na mudança de paradigmas.
Neossinapsologia: as neossinapses conquistadas pelo sobrepairamento da cultura milenar machista; as neossinapses conquistadas pela autovaloração da mulher; a expansão da rede
de neossinapses libert rias, universalistas e maxifraternas; a reciclagem das retrossinapses do
ativismo anticosmoético do passado para neossinapses do ativismo homeost tico no presente; as
neossinapses promovendo recomposição dos desmandos do passado; as neossinapses da imperturbabilidade cosmoética.
Ciclologia: o ciclo do autorrevezamento multiexistencial; o ciclo de desconstrução de
retroideias.
Enumerologia: o feminismo pacífico; o feminismo positivo; o feminismo protetivo;
o feminismo benéfico; o feminismo necessário; o feminismo imprescindível; o feminismo assertivo.
Binomiologia: o binômio assunção da personalidade política–assunção da identidade
interassistencial; o bin mio posicionamento pessoal cosmoético–heterorrespeito; o bin mio autonomia-autossustentabilidade; o binômio paciência-sapiência; o bin mio serenidade-benignidade; o cuidado com o binômio raiz holobiogr fica ativista–desfecho anticosmoético na vida atual.
Interaciologia: a interação minipeça ginossom tica lúcida–Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; a interação respeito interconsciencial–intelig ncia evolutiva (IE);
a interação Curso Intermissivo (CI)–reparação ideol gica; a interação Curso Intermissivo–abertismo ideol gico.
Crescendologia: o crescendo autoposicionamento–posicionamento grupal; o crescendo
intencionalidade sadia–acertos cosmoéticos; o crescendo autaceitação-autovalorização-autoempoderamento.
Trinomiologia: o trinômio autocientificidade-autoconfiança-autempoderamento; o trinômio autonomia-fraternismo-universalismo; o fim do trin mio nosogr fico subjugação–lavagem cerebral–massa impensante; o trinômio participação política–participação social–participação econ mica; o trin mio povo-etnia-cultura; o trin mio intelig ncia feminina–força presencial–epicentrismo; o trin mio educação-perseverança-viv ncia.
Polinomiologia: o fim do polin mio mesologia-repressão-submissão-desrespeito; o polin mio desrepressão-respeito-dignidade-civilidade.
Antagonismologia: o antagonismo maioria de mulheres / minoria de direitos; o antagonismo belicismo / pacifismo; o antagonismo opressão / emancipação; o antagonismo autoridade
consciencial / autoridade desp tica; o antagonismo respeitabilidade legítima pela verbação / respeitabilidade aparente pela intimidação; o antagonismo manipulação interconsciencial / respeito
aos direitos conscienciais.
Paradoxologia: o paradoxo de o machismo também prejudicar o homem; o paradoxo de
a mulher poder não considerar-se feminista; o paradoxo de o termo feminista parecer beneficiar
somente mulheres, mas também, de fato, contribuir para a evolução do homem; o paradoxo de
a mulher precisar empoderar-se para igualar-se; o paradoxo cosmoético da defesa dos pr prios
ideais respeitando os ideais alheios.
Politicologia: as políticas de inclusão; a política dos direitos das mulheres estabelecida
pela Organização das Nações Unidas ONU ; a democracia; a discernimentocracia; a lucidocracia; a cosmoeticocracia; as políticas da reeducação consciencial.
Legislogia: a lei do menor esforço dificultando a compreensão social do conceito de feminismo; a lei de Sharia representando oposição legalizada ao feminismo; a lei Maria da Penha;
a lei do sufrágio feminino; as leis do Paradireito.
Filiologia: a sociofilia; a ginofilia; a cosmoeticofilia; a politicofilia; a conviviofilia; a reeducaciofilia; a amparofilia; a conscienciofilia; a fraternofilia.
Fobiologia: a profilaxia da conviviofobia; a terapêutica da conscienciofobia; a educação
em prol do fim da cosmoeticofobia; o exemplarismo modificando a fraternofobia; a eliminação da
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sociofobia; a atualização de paradigmas visando o término da ideofobia; a proscrição da politicofobia.
Sindromologia: os cuidados para não assumir a síndrome do justiceiro na postura dita
feminista; a evitação da síndrome da mulher maravilha; a autossupressão da síndrome da Amélia;
o fim da síndrome de Cinderela; a eliminação da síndrome da autovitimização.
Maniologia: a mania de limitar-se ao achismo sobre o conceito de feminismo; a mania
de ir na onda dos outros ao criticar movimentos feministas sem possuir qualquer embasamento
teórico.
Mitologia: a inutilização do mito de a mulher ser inferior ao homem; a desconstrução do
mito do sexo frágil; a eliminação do mito de as mulheres serem menos produtivas se comparadas
aos homens; a profilaxia do mito dos privilégios de g nero; o fim do mito da vingança em defesa
da honra; o esclarecimento sobre o mito de feminismo tratar-se de busca pela superioridade feminina através do belicismo.
Holotecologia: a politicoteca; a ginoteca; a gregarioteca; a comunitarioteca; a globoteca; a convivioteca; a cosmoeticoteca; a juridicoteca; a diplomacioteca.
Interdisciplinologia: a Parassociologia; a Antropologia; a Ideologia; a Parapoliticologia; a Ginossomatologia; a Paradireitologia; a Mentalsomatologia; a Transafetivologia; a Cosmoeticologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin desperta.
Masculinologia: o feminista cosmoético; o adversário ideológico; o formador de opinião; o refutador racional; o anticonservador; o líder fraterno; o homem maduro; o agente retrocognitor; o projetor l cido; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o tenepessista; o proexólogo;
o inversor; o reciclante; o amparador; o cosmovisiologista; o epicon l cido; o paradireitista; o paradiplomata; o conviviólogo; o parafisiologista; o andromacrossômata; o desperto; o orientador
evolutivo; o Serenão.
Femininologia: a feminista cosmoética; a adversária ideológica; a formadora de opinião;
a refutadora racional; a anticonservadora; a líder fraterna; a mulher madura; a agente retrocognitora; a projetora l cida; a consciencióloga; a conscienciômetra; a tenepessista; a proexóloga; a inversora; a reciclante; a amparadora; a cosmovisiologista; a epicon l cida; a paradireitista; a paradiplomata; a convivióloga; a parafisiologista; a ginomacrossômata; a desperta; a orientadora evolutiva; a Serenona.
Hominologia: o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens politicus; o Homo sapiens frivolus; o Homo sapiens fraternalis; o Homo sapiens potens; o Homo sapiens urbanus;
o Homo sapiens pacificus.
V. Argumentologia
Exemplologia: feminismo cosmoético inicial = aquele expresso no exemplarismo da
conscin ativista lúcida e pacifista nas atividades do dia a dia; feminismo cosmoético avançado
= aquele expresso pela conscin tenepessista através do exemplarismo diário, intra e extrafísico,
a partir da liderança interassistencial.
Culturologia: o fim da cultura antifeminista; a profilaxia da cultura do Ignorantismo;
a cultura da busca pela conscientização sobre igualdade de gênero; a cultura de não-violência;
a cultura do pacifismo; a cultura da criticidade; a cultura da maxifraternidade; a cultura da
Cosmoética.
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História. Segundo a Orismologia, a proposição do termo feminismo é atribuída ao filósofo socialista francês Charles Fourrier (1837), tendo aparecido inicialmente na França e Holanda
(1872) e, posteriormente, na Grã-Bretanha (1890).
Ondas. De acordo com a Historiologia, o feminismo possui 3 ondas, ou fases de desenvolvimento, expostas a seguir na ordem cronológica:
1. Primeira onda: no Século XIX e início do Século XX, com foco no movimento sufragista.
2. Segunda onda: em torno da década de 1960, com foco no movimento de igualdade
social e legal entre homens e mulheres.
3. Terceira onda: a partir da década de 1990, com foco na continuidade dos princípios
da segunda onda, respectivas falhas e maior ênfase na sexualidade feminina e empoderamento das
mulheres, bem como questionamento de papéis de gênero formatados.
Nova onda. Decorrente da proposição da Conscienciologia e dos intermissivistas ressomados no Planeta, cientes da condição consciencial, independentemente de gênero, o feminismo
cosmoético introduz nova onda, mais ampla e reivindicante de sociedade mais avançada, com
igualdade de oportunidades evolutivas para todos.
Conceituação. O conceito de feminismo proposto desde o princípio e durante todas as
fases busca, sempre, igualdade entre homens e mulheres e nunca a supremacia de gênero.
Terminologia. A escolha da expressão feminismo comoético, resgata o conceito originalmente proposto pelo feminismo e amplia o significado de maneira a alinhar-se aos princípios do
paradigma consciencial.
Tabelologia. Sob a ótica da Reeducaciologia, eis a seguir, na ordem alfabética, 6 cotejos
entre os conceitos de feminismo cosmoético, feminismo, femismo e machismo para o esclarecimento de consciências interessadas no entendimento aprofundado do tema.
Tabela – Cotejo Feminismo Cosmoético / Feminismo / Femismo / Machismo
Nos

Feminismo Cosmoético

1.

Igualdade para todas as
consciências

Feminismo

Femismo / Machismo

Método de proposição
pacífico maxifraterno
Pautado no paradigma
consciencial

Igualdade de gênero em
direitos legais e papéis sociais
Método de proposição pacífico e / ou bélico
Pautado no paradigma mecanicista

4.

Considera a sexualidade enquanto base para
o equilíbrio holossomático

Considera sexualidade enquanto fomentadora de saúde somática e psicológica
em ambos os gêneros

Supremacia feminina ou
masculina em direitos legais e papéis sociais
Método de proposição bélico
Pautado no paradigma mecanicista
Considera sexualidade enquanto instinto humano
cuja prioridade deve ser
dada às necessidades femininas ou masculinas

5.

Homens e mulheres são
complementares à evolução na alternância de
gênero no périplo evolutivo

Homens e mulheres são
complementares à evolução da espécie

Mulheres são mais
significativas para evolução quando comparadas
aos homens ou vice-versa

6.

Busca condições evolutivas equânimes

Busca condições intrafísicas igualitárias

Busca a imposição do paradigma matriarcal ou
patriarcal

2.
3.
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Declarações. Pela Fatologia, eis, na ordem alfabética, 3 frases comumente utilizadas pelas consciências, homens e mulheres, a respeito do feminismo e temáticas afins, revelando ignorantismo sobre o tema:
1. Desinformação. A ausência de noção sobre a realidade revelada pela declaração
―Machismo não existe‖.
2. Incoerência. A inconsistência do argumento ―Direitos iguais sim, igualdade não‖.
3. Necessidade. A negação da indispensabilidade do movimento a partir da frase ―Eu
não preciso de feminismo‖.
Motivos. Eis 9 motivos pelos quais o feminismo cosmoético é imprescindível para o fomento de sociedade justa, pacífica, universalista e maxifraterna, expostos, na ordem alfabética,
através de dados estatísticos (Ano-base: 2016):
1. Abuso. Porque 88% das vítimas de abuso sexual são mulheres e pelo menos 1 em cada 3 pessoas responsabiliza a vítima por tal abuso.
2. Direitos. Porque os Direitos da Mulher ainda não são aceitos plenamente pelas consciências e nenhum país do mundo possui direitos iguais para homens e mulheres.
3. Feminicídio. Porque 35% dos assassinatos de mulheres são cometidos por parceiros,
sendo as taxas de feminicídio colocando o Brasil em 5o lugar no ranking mundial. Além disso,
é estimada a morte anual de cerca de 5 mil mulheres “em nome da honra”.
4. Mutilação. Porque 6 mil mulheres, em média, sofrem mutilações genitais diáriamente no mundo. Na Somália, 99% das mulheres são mutiladas.
5. Núpcias. Porque a cada 7 segundos, alguma menina é forçada a se casar algures no
Planeta.
6. Oportunidades. Porque meninas têm menos oportunidades para bom desenvolvimento se comparadas aos meninos. O Brasil é o pior país da América do Sul para a consciência
ressomar menina devido à desigualdade de oportunidades, condições de saúde precárias e ausência de adequadas políticas públicas sobre planejamento familiar.
7. Remuneração. Porque não há nenhum lugar do Planeta onde mulheres tenham remuneração igual a dos homens. No Brasil, o salário médio masculino é 30% superior ao feminino.
8. Sufrágio. Porque ainda há países no Planeta onde mulheres não podem votar.
9. Violência. Porque 7 em cada 10 mulheres já foram ou serão violentadas em algum
momento da vida.
Liberdade. De acordo com a Comunicologia, o feminismo cosmoético permite manifestação ideológica mais livre do indivíduo, homem ou mulher. A ausência coibe a manifestação de
neoideias avançadas das consciências.
Importância. Pela ótica da Reurbanologia, o feminismo cosmoético é peça indispensável para o fim da dominação com base em gênero e a busca por melhores condições de vida no
Planeta, em prol da construção de planeta mais sadio.
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 feminismo cosmoético, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antiviolência: Homeostaticologia; Homeostático.
02. Ativismo: Parapoliticologia; Neutro.
03. Autoridade feminina cosmoética: Ginossomatologia; Homeostático.
04. Conduta cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
05. Consciência cosmoética: Holomaturologia; Homeostático.
06. Conscin do bem: Pacifismologia; Neutro.
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07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Cultura de paz: Pacifismologia; Homeostático.
Direito Minoritário: Sociologia; Neutro.
Direitos da mulher: Intrafisicologia; Homeostático.
Ego político cosmoético: Parapoliticologia; Homeostático.
Feminino evolutivo: Autevoluciologia; Homeostático.
Instante cosmoetificador: Autocosmoeticologia; Homeostático.
Reeducação para a paz: Pacifismologia; Homeostático.
Senso de dignidade cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
Violência doméstica: Antievoluciologia; Nosográfico.

O FEMINISMO COSMOÉTICO PROPÕE MELHORES CONDIÇÕES DE VIDA NO PLANETA PARA TODAS AS CONSCIÊNCIAS NA BUSCA POR IGUALDADE EVOLUTIVA, SEMEANDO OS PRINCÍPIOS DO ESTADO MUNDIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já concebe a possibilidade de assumir postura feminista cosmoética? Quais exemplos tarísticos vem demonstrando, diariamente, sobre o tema?
Bibliografia Específica:
1. Beauvoir, Simone de; O Segundo Sexo (Le Deuxième Sexe); trad. Sergio Milliet; 936 p.; 4 seções; 14
caps.; Vol. 2; 14 x 21 cm; br; 2a Ed.; Difusão Européia do Livro; São Paulo, SP; 1967; páginas 9 e10.
2. Daou, Dulce; A Condição Feminina em uma Abordagem Conscienciológica; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 4; N. 4; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do
Iguaçu; PR; Outubro-Dezembro; 2000; páginas 235 a 242.
3. Heise, L.; & Garcia-Moreno, C.; Violence by Intimate Partners; Reportagem; Krug EG et al.; Eds. World
Report on violence and Health; Geneva World Health Organization;
; páginas 87 a 1 1.
4. Jewkes, R.; Sen, P.; & Garcia-Moreno, C.; Sexual Violence; Krug EG et al., eds. World report on violence and health; Geneva, World Health Organization;
; páginas 149 a 181.
5. Pasinato, Wânia; F m í os
s Mort s Mulh r s no r s l Cadernos Pagu; evista; 11; páginas
219 a 246.
Webgrafia Específica:
1. ONUBR: Nações Unidas do Brasil; ONU: Taxa de Feminicídios do Brasil é Quinta maior do Mundo;
Diretrizes Nacionais buscam solução; 1 foto; atualizado em 12.04.16; disponível em: <https://nacoesunidas.org/onufeminicidio-brasil-quinto-maior-mundo-diretrizes-nacionais-buscam-solucao/>; acesso em 20.12.16.
2. Save the Children; disponível em: http://www.savethechildren.org>; acesso em 20.12.16.
3. Waiselfisz, Julio Jacobo; Mapa da Violência 2015: Homicídios de Mulheres no Brasil; 10 caps.; 82 páginas; 5 endereços; 30 enus.; 28 gráfs.; 38 tabs.; índice de tabelas e gráficos; Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (FIASCO) disponível em: <http://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2015/MapaViolencia_2015_mulheres.pdf>; acesso
em 27.12.16.
4. World Health Organization; 1 foto; disponível em: <http: www.who.int en ; acesso em: 8. .16.
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FENOMENALIDADE
(FENOMENOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A fenomenalidade é a qualidade, caráter, condição ou estado da automanifestação ou reação pessoal da consciência na vivência dos fenômenos e parafenômenos, fatos
e parafatos, em geral, do Cosmos.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo fenômeno deriva do idioma Latim, phaenomenon, “fenômeno; aparição”, e este do idioma Grego, phainómenon, “coisa que aparece”. A palavra fenomenalidade
surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Autofenomenalidade. 2. Parafenomenalidade. 3. Autoparafenomenalidade. 4. Fenomenismo.
Neologia. As duas expressões compostas fenomenalidade intrafísica e fenomenalidade
extrafísica são neologismos técnicos da Fenomenologia.
Antonimologia: 1. Antifenomenalidade. 2. Contrafenomenalidade. 3. Antifenomenologia. 4. Antiparafenomenologia. 5. Antifenomenismo.
Estrangeirismologia: o Acoplamentarium; o Projectarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto aos fenômenos, em geral, do Cosmos.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal fenomenológico; os ortopensenes; a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os criptopensenes; a criptopensenidade.
Fatologia: a fenomenalidade; a qualidade da realidade fenomenal; a concepção da fenomenalidade; a fenomenalidade interior; a fenomenalidade exterior; a fenomenalidade concreta;
a ontofenomenalidade; o acontecimento digno de nota; o fato de interesse científico; o fato de natureza moral regido por leis especiais; o objeto de experimentação; as modificações operadas nos
corpos por agentes físicos ou químicos; as realidades perceptíveis pelos sentidos e pela consciência; os assim-chamados prodígios; a fenomenalidade mórbida; a fenomenalidade social;
o conjunto de fenômenos; a forma do fenômeno; o conteúdo do fenômeno; os fenômenos; os fatos; o minifenômeno; o megafenômeno; o fenômeno simples; o fenômeno complexo; as surpreendências; as autopercepções.
Parafatologia: a parafenomenalidade; a transfenomenalidade; a fenomenalidade parapsíquica; os parafenômenos; os parafatos; as autoparapercepções; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o fenômeno projetivo ambivalente; o extrapolacionismo parapsíquico.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo paracognitivo.
Principiologia: o princípio da fenomenalidade.
Teoriologia: a teoria do paracérebro da consciência; a teoria do animismo; a teoria do
parapsiquismo.
Tecnologia: a técnica de pesquisa dos fenômenos em geral; as técnicas da Projeciologia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas.
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Colegiologia: o Colégio Invisível da Energossomatologia; o Colégio Invisível da Parafenomenologia; o Colégio Invisível da Projeciologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia.
Efeitologia: os efeitos dos fenômenos sobre a consciência.
Neossinapsologia: as neossinapses exigidas pelos parafenômenos.
Ciclologia: o ciclo evolutivo da fenomenalidade pessoal; o ciclo de primeneres (cipriene).
Enumerologia: a fenomenalidade afetiva; a fenomenalidade criminal; a fenomenalidade
física; a fenomenalidade imagética; a fenomenalidade informacional; a fenomenalidade jurídica;
a fenomenalidade universal.
Binomiologia: o binômio fenômeno pessoal–fenômeno grupal.
Interaciologia: a interação fenômeno somático–fenômeno holossomático.
Crescendologia: o crescendo evolutivo fenômeno intrafísico–fenômeno extrafísico.
Antagonismologia: o antagonismo atenção monodimensional / atenção multidimensional.
Paradoxologia: o paradoxo da conscin imatura gerando a fenomenalidade transcendente; o paradoxo da projetabilidade lúcida.
Politicologia: a lucidocracia; a parapsicocracia; a projeciocracia.
Legislogia: as leis da fenomenalidade.
Filiologia: a parapsicofilia; a projeciofilia; a pesquisofilia; a neofilia.
Fobiologia: a parapsicofobia.
Holotecologia: a fenomenoteca; a parafenomenoteca; a parapsicoteca; a projecioteca;
a energeticoteca; a evolucioteca; a experimentoteca.
Interdisciplinologia: a Fenomenologia; a Parafenomenologia; a Extrafisicologia; a Parapercepciologia; a Intermissiologia; a Parageografologia; a Evoluciologia; a Experimentologia;
a Autopesquisologia; a Paracerebrologia.
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 phaenomenologus; o Homo sapiens phaenomenicus;
o Homo sapiens energovibrator; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens autoperquisitor;
o Homo sapiens sensitivus; o Homo sapiens multidimensionalis.
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V. Argumentologia
Exemplologia: fenomenalidade intrafísica = a qualidade das reações da consciência ante
os fenômentos físicos do Cosmos; fenomenalidade extrafísica = a qualidade das reações da consciência ante os fenômenos extrafísicos do Cosmos.
Culturologia: a cultura da Fenomenologia em geral.
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 fenomenalidade, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abuso das energias conscienciais: Energossomatologia; Nosográfico.
02. Alucinação: Parapercepciologia; Nosográfico.
03. Anomalia: Parafenomenologia; Neutro.
04. Arco voltaico craniochacral: Consciencioterapia; Homeostático.
05. Autoconscientização multidimensional: Projeciologia; Homeostático.
06. Cosmoconsciência: Comunicologia; Homeostático.
07. Extrapolacionismo: Evoluciologia; Homeostático.
08. Fenomenologia holossomática: Parafenomenologia; Neutro.
09. Fenômeno projetivo ambivalente: Parafenomenologia; Neutro.
10. Triatleta conscienciológico: Experimentologia; Homeostático.

A QUALIDADE DA FENOMENALIDADE PESSOAL É INSTRUMENTO ÚTIL DE MEDIDA DA HOLOMATURIDADE AUTOCONSCIENCIOMÉTRICA DA CONSCIÊNCIA PERANTE
AS REALIDADES E PARARREALIDADES DO COSMOS.
Questionologia. Qual a qualidade da própria fenomenalidade para você, leitor ou leitora? Você já alcançou o patamar da reação madura perante a parafenomenalidade?
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FENOMENOLOGIA HOLOSSOMÁTICA
(PARAFENOMENOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A Fenomenologia Holossomática é o conjunto de fenômenos e parafenômenos adstritos especificamente aos veículos conscienciais, em particular aos 4 corpos da conscin: o soma, o energossoma, o psicossoma e o mentalsoma.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo fenômeno deriva do idioma Latim, phaenomenon, “fenômeno; aparição”, e este do idioma Grego, phainómenon, “coisa que aparece”. Surgiu no Século XVII. O primeiro elemento de composição logia vem do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. O vocábulo fenomenologia foi provavelmente
cunhado pelo matemático Johann Heinrich Lambert (1728–1777) e difundido pelo filósofo William Hamilton (1788–1856). O segundo elemento de composição holo procede também 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. Parafenomenologia Holossomática. 2. Fenomenologia Veicular.
Neologia. As 4 expressões compostas Fenomenologia Holossomática, Fenomenologia
Holossomática Mínima, Fenomenologia Holossomática Mediana e Fenomenologia Holossomática Máxima são neologismos técnicos da Parafenomenologia.
Antonimologia: 1. Fenomenologia Física. 2. Fenomenologia Extrafísica.
Estrangeirismologia: o approach extrafísico; o Acoplamentarium; o Projectarium;
o congressus subtilis; o Tertuliarium; o Paraperceptarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à autoparaperceptibilidade.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Há parafenômenos multifacetados.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Holossomatologia; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: os fenômenos somáticos; o conteúdo dos fenômenos; a mensagem de cada fenômeno; o preço do fenômeno; os pré-requisitos para cada ocorrência fenomênica; a autoconsciência da multidimensionalidade da conscin na vigília física ordinária.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo holossomático dos veículos conscienciais integrados.
Principiologia: o princípio parapsíquico ―contra parafatos não h parargumentos‖.
Codigologia: o código de conduta do projetor consciente; o código de conduta extrafísica; o código da Cosmoética Extrafísica.
Teoriologia: a teoria da projetabilidade lúcida; a teoria do paradigma consciencial.
Tecnologia: as técnicas da Projeciologia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas.
Colegiologia: os Colégios Invisíveis da Conscienciologia.
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Neossinapsologia: as neossinapses parafenomenológicas; as neossinapses projetivas.
Ciclologia: o ciclo de primeneres (cipriene).
Enumerologia: o fenômeno somático; o fenômeno do estado vibracional; o fenômeno
psicossomático; o fenômeno mentalsomático; o fenômento da projeção lúcida; o fenômeno da
decolagem extrafísica consciente; o fenômeno da cosmoconsciência.
Binomiologia: o binômio EV–sensibilidade ectoplasta.
Interaciologia: a interação CCCI-CCCE.
Crescendologia: o crescendo Ciência-Paraciência.
Trinomiologia: o trinômio das sensações sentidos–atributos conscienciais–parapercepções.
Antagonismologia: o antagonismo vida projetiva / vida trancada.
Paradoxologia: o paradoxo da projetabilidade lúcida (PL).
Politicologia: a parapsicocracia.
Legislogia: as leis da Projeciologia.
Filiologia: a projeciofilia.
Fobiologia: a projeciofobia; a parapsicofobia.
Sidromologia: a síndrome da vida humana trancada.
Holotecologia: a fenomenoteca; a experimentoteca; a energossomatoteca; a projecioteca; a psicossomatoteca; a somatoteca; a mentalsomatoteca.
Interdisciplinologia: a Fenomenologia Holossomática; a Parafenomenologia; a Holossomatologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Intrafisicologia; a Extrafisicologia;
a Evoluciologia; a Autodiscernimentologia; a Autoparapercepciologia; a Projeciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
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 phaenomenicus; o Homo sapiens energovibrator; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens tenepessista; o Homo
sapiens sensitivus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens multidimensionalis.
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V. Argumentologia
Exemplologia: Fenomenologia Holossomática Mínima = a Fisiologia Humana ou do
corpo humano (soma); Fenomenologia Holossomática Mediana = o domínio das energias conscienciais (ECs) do energossoma; Fenomenologia Holossomática Máxima = o fenômeno da cosmoconsciência.
Culturologia: a cultura da multidimensionalidade.
Caracterologia. Do ponto de vista da Holossomatologia, múltiplos fenômenos complexos, ou expressando mais adequadamente, parafenômenos relevantes, podem ser classificados sob
3 categorias básicas quanto à predominância ante o microuniverso da conscin:
A. Intraconscienciais. Eis, na ordem alfabética, 5 exemplos de fenômenos com predomínio do mentalsoma:
1. Autoscopia interna.
2. Autorretrocognições.
3. Cosmoconsciência.
4. Efeitos do macrossoma.
5. Pangrafia.
B. Extraconscienciais. Eis, na ordem alfabética, 4 exemplos de fenômenos com predomínio dos 4 veículos de manifestação da conscin:
1. Bilocação física.
2. Clarividência viajora.
3. Personalidade consecutiva.
4. Projeção consciencial lúcida.
C. Conjugados. Eis, na ordem alfabética, 10 exemplos de fenômenos com predomínio
do intercâmbio com outrem:
01. Acesso à Central Extrafísica.
02. Acoplamento energético.
03. Aplicação da ofiex.
04. Arco voltaico craniochacral.
05. Autoscopia externa.
06. Ectoplasmia.
07. Extrapolacionismo.
08. Monólogo psicofônico.
09. Prática da tenepes.
10. Pré-Mãe (Pré-Maternologia).
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 Fenomenologia Holossomática, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acoplador energético: Energossomatologia; Homeostático.
02. Anomalia: Parafenomenologia; Neutro.
03. Arco voltaico craniochacral: Consciencioterapia; Homeostático.
04. Central Extrafísica da Fraternidade: Cosmovisiologia; Homeostático.
05. Central Extrafísica da Verdade: Cosmovisiologia; Homeostático.

Enciclopédia da Conscienciologia

06.
07.
08.
09.
10.

10983

Central Extrafísica de Energia: Extrafisicologia; Homeostático.
Cosmoconsciência: Comunicologia; Homeostático.
Extrapolacionismo: Evoluciologia; Homeostático.
Personalidade consecutiva: Seriexologia; Neutro.
Pré-Mãe: Interassistenciologia; Homeostático.

A FENOMENOLOGIA HOLOSSOMÁTICA OCORRE, O TEMPO TODO, COM TODA CONSCIN, EM QUALQUER NÍVEL
DE AUTOCONSCIENCIALIDADE, SEJA DE MODO INCONSCIENTE, COMUM, OU CONSCIENTE, MAIS RARAMENTE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, haure, consciente ou voluntariamente, algum
proveito da Fenomenologia Holossomática? Quais fenômenos você observa?
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FENÔMENO PROJETIVO AMBIVALENTE
(PARAFENOMENOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O fenômeno projetivo ambivalente é a ocorrência parapsíquica, adstrita ao
âmbito da Projeciologia, transcorrendo no íntimo da consciência do projetor projetado, ou não,
porém com reflexos relevantes fora do microuniverso consciencial desta mesma consciência.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo fenômeno vem do idioma Latim, phaenomenon, “fenômeno; aparição”, e este do idioma Grego, phainómenon, “coisa que aparece”. Surgiu no Século XVII. O vocábulo projetivo procede do idioma Francês, projectif, de project(ion), “projeção”, e este do idioma Latim, projectio, “jato para diante; lanço; esguicho de água; ação de alongar, de estender;
alongamento; prolongamento; construção em projetura”, de projicere, “lançar para diante”. Apareceu no Seculo XIX. O prefixo ambi provém do idioma Latim, ambi, equivalente ao idioma Grego, amphi, “em torno; à volta; em meio a; ao redor de; dos lados ou vários lados; através de”.
A palavra valente deriva também do idioma Latim, valens, “robusto; forte; vigoroso”. Surgiu no
Século XIII. O termo ambivalente apareceu no Século XX.
Sinonimologia: 1. Fenômeno projetivo externo. 2. Fenômeno transensório.
Neologia. As 3 expressões compostas fenômeno projetivo ambivalente, fenômeno projetivo ambivalente individual e fenômeno projetivo ambivalente grupal são neologismos técnicos da
Parafenomenologia Projeciológica.
Antonimologia: 1. Fenômeno sensório. 2. Fenômeno projetivo subjetivo. 3. Fenômeno
projetivo concomitante.
Estrangeirismologia: a out-of-the-body experience (OOBE; OBE); o Projectarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à projetabilidade lúcida (PL).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da projetabilidade lúcida; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: as autopesquisas.
Parafatologia: o fenômeno projetivo ambivalente; os parafenômenos; a Parafenomenologia; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a projetabilidade lúcida pessoal; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; as parapercepções do ser humano.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo projetivo energossoma-psicossoma.
Principiologia: o princípio da Projeciologia; o princípio da autopesquisa.
Tecnologia: as técnicas da projetabilidade lúcida; as técnicas projeciológicas em geral.
Voluntariologia: o voluntariado no Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Projeciologia.
Efeitologia: os efeitos intrafísicos das ações extrafísicas do projetor projetado.
Neossinapsologia: as neossinapses geradas pela projetabilidade lúcida.
Ciclologia: o ciclo projeção lúcida única–projeção de consciência contínua.
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Binomiologia: o binômio Materiologia-Projeciologia.
Interaciologia: a interação vida intrafísica–vida projetada da semiconsciex; a interação
interassistencialidade–projetabilidade lúcida.
Crescendologia: o crescendo tenepes–interassistência–projetabilidade lúcida.
Trinomiologia: o trinômio atos-fatos-parafatos; o trinômio acumulação de experiências–acumulação de fatos–acumulação de fenômenos; o trinômio autopesquisas-heteropesquisasmultipesquisas; o trinômio pesquisa-achado-debate; o trinômio EV–tenepes–projeção consciente.
Polinomiologia: o polinômio lucidez-racionalidade-lógica-coerência.
Antagonismologia: o antagonismo análise profunda / síntese superficial; o antagonismo conhecimento / ignorância; o antagonismo vida projetiva / vida trancada.
Paradoxologia: o paradoxo veicular corpo-fole–psicossoma projetado.
Politicologia: a democracia; a projeciocracia.
Legislogia: as leis da Projeciologia.
Filiologia: a neofilia; a parafenomenofilia; a projeciofilia; a evoluciofilia; a parapsicofilia; a assistenciofilia; a pesquisofilia.
Fobiologia: a projeciofobia; a tanatofobia.
Holotecologia: a fenomenoteca; a experimentoteca; a projecioteca; a mentalsomatoteca;
a cognoteca; a ciencioteca; a parapsicoteca.
Interdisciplinologia: a Parafenomenologia; a Projeciologia; a Parapercepciologia; a Projeciografia; a Projeciocriticologia; a Discernimentologia; a Mentalsomatologia; a Holomaturologia; a Pesquisologia; a Autocriticologia.
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 projectius; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens
epicentricus; o Homo sapiens semiconsciex.
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V. Argumentologia
Exemplologia: fenômeno projetivo ambivalente individual = a ocorrência afetando apenas o projetor ou projetora consciente; fenômeno projetivo ambivalente grupal = a ocorrência afetando diversas consciências.
Culturologia: a cultura projeciológica.
Taxologia. Sob a ótica da Parafenomenologia, ocorrem, além de outros, 32 fenômenos
parapsíquicos conexos, principais ou ambivalentes, com a consciência humana projetada, ou não,
e a participação da consciência intrafísica, seja no estado da vigília física ordinária ou projetada
em ambiente extrafísico, aqui listados na ordem alfabética:
01. Aparição: da projetora ou projetor projetado a seres intrafísicos.
02. Autodessoma: cardíaca e umbilical.
03. Autopsicofonia.
04. Autotransfiguração: extrafísica.
05. Bilocação física: da pessoa do projetor, ou projetora, vista por outros.
06. Clarividência viajora.
07. Criação de morfopensenes: formas-pensamento.
08. Ectoplasmia projetiva.
09. Elongação extrafísica.
10. Estado de animação suspensa.
11. Exteriorização da motricidade.
12. Exteriorização da sensibilidade.
13. Falsa chegada.
14. Heteroscopia: projetiva.
15. Meia-materialização.
16. Multilocação: física.
17. Parapirogenia: projetiva.
18. Passes energéticos: extrafísicos (exteriorizações) transmitidos pela projetora ou
projetor projetado, inclusive a exteriorização a 3 ou a tríplice energização.
19. Pneumatofonia: projetiva.
20. Poltergeist: projetivo.
21. Projeção do adeus.
22. Projeção do duplo: de animal subumano detectada por alguma conscin.
23. Projeção possessiva.
24. Projeção sonora.
25. Psicofonia projetiva: extrafísica.
26. Psicofonia projetiva: humana.
27. Psicografia projetiva.
28. Raps: projetivos.
29. Telecinesia: extrafísica.
30. Telepatia: extrafísica.
31. Parateleportação: humana.
32. Zoantropia.
Complexidade. Nos casos de fenômenos parapsíquicos com agente extrafísico podendo
ser consciência intrafísica, consciex, recém-consciex ou da qual pode-se dizer conscin-consciex,
a detecção humana pode ser feita por percipiente intrafísico ou por vários, ao mesmo tempo.
Confirmação. Nesta última hipótese de percepção coletiva, o fenômeno recebe mais ampla confirmação, a revalidação dos fatos, tornando-se mais complexas as ocorrências e mais difíceis as análises e interpretações (Hermenêutica Projeciológica).
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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 fenômeno projetivo ambivalente, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abordagem consciencial: Experimentologia; Neutro.
02. Alternância interdimensional: Projeciologia; Homeostático.
03. Autoconscientização multidimensional: Projeciologia; Homeostático.
04. Corpus da Conscienciologia: Experimentologia; Homeostático.
05. Extraconscienciologia: Experimentologia; Neutro.
06. Fenomenologia holossomática: Parafenomenologia; Neutro.
07. Intraconscienciologia: Mentalsomatologia; Neutro.
08. Lei da Proéxis: Proexologia; Homeostático.
09. Lei do Maior Esforço: Holomaturologia; Homeostático.
10. Multidimensionalidade consciencial: Parapercepciologia; Homeostático.
11. Portfolio da Conscienciologia: Experimentologia; Homeostático.
12. Triatleta conscienciológico: Experimentologia; Homeostático.

O FENÔMENO PROJETIVO AMBIVALENTE, AO MESMO
TEMPO SUBJETIVO E COM REFLEXOS OBJETIVOS, PERMITE ESTABELECER A CONEXÃO DAS OBSERVAÇÕES
ENTRE OS PESQUISADORES DAS PROJEÇÕES LÚCIDAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivenciou algum fenômeno projetivo ambivalente? Registrou ou divulgou a ocorrência?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano;
1.248 p.; 525 caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 27 x 21 x 7 cm;
a
enc.; 5 Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 156 e 157.
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FEP DO INTERMISSIVISTA
(AUTEVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A FEP do intermissivista é a Ficha Evolutiva Pessoal de quem concluiu
o Curso Intermissivo com a reunião milenar, vida após vida humana e intermissiva, dos autotrafores básicos, incluindo os vivenciados na existência intrafísica atual, pelo homem ou a mulher,
quando conscin lúcida quanto à condição evolutiva.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo ficha vem do idioma Francês, fiche, “instrumento de ferro, com
a ponta aumentada, usado para plantar a vinha; peça para marcar certos jogos; cartão ou folha solta usada para ordenar informações”, e este do verbo ficher, “fixar”. Apareceu no Século XIX.
A palavra evolutiva procede também do idioma Francês, evolutif, de évolution, e esta do idioma
Latim, evolutio, “ação de percorrer, de desenrolar”. Surgiu em 1873. O vocábulo pessoal provém
do idioma Latim, personalis, “pessoal”. Apareceu no Século XIII. O prefixo inter deriva do idioma Latim, inter, “no interior de ; entre; no espaço de”. O termo missão vem igualmente do idioma Latim, missio, missionis, “ação de enviar; remessa; missão”, de missum, supino de mittere,
“mover; mandar; partir; deixar ir; soltar; largar; lançar; atirar”. Surgiu no Século XIII. O sufixo
ista procede do idioma Grego, istes, designando “adepto; aderente; seguidor; partidário”.
Sinonimologia: 1. Saldo da FEP. 2. Conquistas evolutivas pessoais. 3. Paraficha do intermissivista. 4. Prontuário evolutivo intermissivista.
Neologia. As 3 expressões compostas FEP do intermissivista, FEP do intermissivista incompletista e FEP do intermissivista completista são neologismos técnicos da Autevoluciologia.
Antonimologia: 1. Pessoa não intermissivista. 2. Conscin eletronótica. 3. Carteira de
identidade. 4. B. O.
Estrangeirismologia: a FEP como sendo o primeiro megacurrilum multivitae ou personal file da conscin lúcida; o superpower advindo do saldo positivo da FEP; o personal file do
intermissivista; o Evolutionarium; o superavit evolutivo; o continuum assistencial intra e extrafísico.
Atributologia: predomínio da percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturescência das autoprioridades evolutivas.
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; os grafopensenes; a grafopensenidade no saldo da FEP; o nível da contribuição para a melhoria do holopensene planetário.
Fatologia: a FEP do intermissivista; a FEP como sendo o bilhete da bagagem progressiva da consciência; o saldo da FEP como sendo o crédito da evolução da consciência; o valor secundário da opinião pública ante o saldo prioritário da FEP; o saldo da FEP em azul, colocado no
lugar da celebridade intrafísica; a autopromoção tarística, exemplarista e gesconológica através
do saldo da FEP; a avaliação conscienciometrológica pela FEP; o reconhecimento da existência
da FEP com a autanálise ininterrupta da composição do saldo cada vez mais positivo; a planilha
evolutiva da evolução pessoal; o autoplanejamento proexológico fundamentado no saldo da FEP;
a Saldologia Evolutiva ou o estudo do autorrendimento evolutivo; a autoprevisão quanto ao saldo
da FEP após a dessoma; o grau de aplicação técnica dos ensinamentos intermissivos; o aproveitamento das oportunidades existenciais; o entrosamento sadio com as companhias evolutivas; o teor
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da sementeira intrafísica; a expressão evolutiva da produtividade pessoal; o gabarito interassistencial prolífico.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o saldo da FEP como sendo o cartão de visita da consciência recém-dessomada perante o evoluciólogo; a maximoréxis como sendo lucro ou saldo prático da
FEP; os frutos multiexistenciais facultando a admissão em Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; o saldo holobiográfico superior à 51%; a amortização de endividamentos conscienciais capaz
de proporcionar relativa liberdade de ação; a saturação com as mimeses patológicas capaz de predispor o empenho para a autocorreção; a fixação de trafores capaz de redimir vícios multimilenares; a capacidade empática capaz de motivar a interassistencialidade; a autorganização capaz de
permitir o cumprimento de tarefas da proéxis; a autocrítica capaz de impulsionar a efetivação de
recins evolutivas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo Holofilosofia-Principiologia-Autexperimentologia; o sinergismo autevolutivo comunicabilidade-intelectualidade-paraperceptibilidade; o sinergismo autevolutivo vontade inquebrantável–intencionalidade cosmoética–autorganização eficaz; o sinergismo reflexão científica–autopesquisa evolutiva; o sinergismo descrenciológico autoquestionamento-heteroquestionamento-omniquestionamento; o sinergismo tarístico autoposicionamento-verbação-teática; o sinergismo saldo da FEP–paralucidez.
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 paracorpo do autodiscernimento; o princípio básico da maxifraternidade; o princípio do
Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; a admissão do princípio da descrença;
o princípio da responsabilidade advinda do conhecimento; o princípio da primazia do mérito
evolutivo.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) utilizado como instrumento de
defesa do saldo evolutivo.
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; a técnica de suar sangue.
Voluntariologia: os resultados evolutivos no voluntariado teático e no paravoluntariado pessoal da Conscienciologia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório conscienciológico do
Curso Intermissivo (CI).
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Intermissivistas.
Efeitologia: os efeitos do saldo da FEP na holobiografia; os efeitos evolutivamente lucrativos do montante de doações da personalidade large; os efeitos da retrovida benemérita pré-CI no planejamento da primeira proéxis pós-CI.
Enumerologia: o saldo positivo da FEP; o saldo cosmoético da FEP; o saldo dinâmico
da FEP; o saldo marcante da FEP; o saldo enriquecido da FEP; o saldo a maior da FEP; o saldo
decisivo da FEP.
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Binomiologia: o binômio proéxis-compléxis; o binômio recebimentos-retribuições; o binômio (dupla) conscin-evoluciólogo; o binômio intrafisicalidade-extrafisicalidade; o binômio Autoconscienciometrologia-Autopesquisologia; o binômio FEP-autabnegação; o binômio autoproéxis-FEP; as diretrizes ressomáticas orientadas pelo binômio saldo da FEP–momento evolutivo;
o balanço existencial do binômio recebimento-retribuição; o binômio FEP positiva–extrapolacionismo parapsíquico.
Interaciologia: a interação paragenética homeostática–equilíbrio consciencial.
Trinomiologia: a inteligência evolutiva (IE) evidenciada pelo trinômio CPC–MPP (Manual das Prioridades Pessoais)–FEP; o trinômio FEP meritória–CI–maxiproéxis; o trinômio FEP
completista–macrossoma–paramicrochip.
Antagonismologia: o antagonismo FEP reta / FEP ambígua.
Politicologia: a parapsicocracia; a lucidocracia; a pacienciocracia; a cosmocracia;
a cosmoeticocracia; a meritocracia; a discernimentocracia. As políticas de admissão aos CIs.
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; a lei de causa e efeito.
Filiologia: a teaticofilia; a praticofilia; a verbaciofilia; a evoluciofilia; a cienciofilia;
a priorofilia; a neofilia.
Holotecologia: a consciencioteca; a diarioteca; a inventarioteca; a evolucioteca; a conscienciometroteca; a retrocognoteca; a sincronoteca.
Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Autodiscernimentologia; a Intermissiologia;
a Autopriorologia; a Holomaturologia; a Cosmoeticologia; a Interassistenciologia; a Intrafisicologia; a Voluntariologia; a Duplologia; a Autoproexologia; a Parapercepciologia; a Tenepessologia;
a Ofiexologia; 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 parapsychicus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens
evolutiologus; o Homo sapiens intermissivus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: FEP do intermissivista incompletista = a da conscin ainda na juventude
começando a invéxis; FEP do intermissivista completista = a da conscin na quarta idade com
a megagescon realizada.
Culturologia: a Paraculturologia da Intermissão; a cultura conscienciológica.
Realidades. Segundo a Evoluciologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, 7 realidades práticas expressivas quanto à evolução consciencial no universo da Conscienciologia:
1. Nossa Evolução: livro.
2. Escala Evolutiva das Consciências.
3. Duplologia: dupla evolutiva.
4. Manual da Dupla Evolutiva: livro.
5. Inteligência evolutiva (IE).
6. Ficha Evolutiva Pessoal (FEP).
7. Saldologia Evolutiva.
Caracterologia. Sob a ótica da Autevoluciologia, eis, por exemplo, na ordem funcional,
14 autotrafores básicos ou itens de autovivências construtivas da consciência intermissivista, homem ou mulher, componentes embasadores e enriquecedores, detalhes da estrutura do saldo da
Ficha Evolutiva Pessoal:
01. Invéxis: Assinvéxis; o saldo invexológico da FEP.
02. Código Pessoal de Cosmoética: CPC; qualificando a FEP.
03. Profissão pessoal: o saldo profissional da FEP.
04. Dupla evolutiva: o fato de não existir FEP geminada.
05. Voluntariado: o saldo grupocármico da FEP.
06. Artigos conscienciológicos: publicados.
07. Docência conscienciológica: o saldo tarístico da FEP.
08. Verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia: o saldo do autorrevezamento da
FEP.
09. Tenepes: o saldo interassistencial da FEP.
10. Megagescon pessoal: a obra-prima escrita; o saldo policármico da FEP.
11. Autoproéxis: o saldo egocármico da FEP.
12. Compléxis: o saldo autevolutivo da FEP.
13. Autofiex.
14. Autodesperticidade.
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 FEP do intermissivista, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
02. Agenda de autopensenização: Pensenologia; Homeostático.
03. Agendex da ofiex: Extrafisicologia; Homeostático.
04. Agente retrocognitivo inato: Invexologia; Homeostático.
05. Arquivologia: Experimentologia; Neutro.
06. Autopromoção evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
07. Autossuperação específica: Experimentologia; Homeostático.
08. Códego: Egologia; Homeostático.
09. Ficha Evolutiva Pessoal: Autevoluciologia; Neutro.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.

Garantia evolutiva: Autevoluciologia; Homeostático.
Interação consciência-fato: Autexperimentologia; Neutro.
Ofiexologia: Assistenciologia; Homeostático.
Planilha evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
Ranque assistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
Tempo dos Cursos Intermissivos: Parapedagogiologia; Homeostático.

É SEMPRE RELEVANTE AO INTERMISSIVISTA, HOMEM
OU MULHER, CONHECER A COMPOSIÇÃO ESTRUTURAL
DA FICHA EVOLUTIVA PESSOAL A FIM DE COORDENAR AS PRÓPRIAS REALIZAÇÕES PROEXOLÓGICAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite ser intermissivista? Tem alguma noção
da provável FEP?
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FERRAMENTA DE ANÁLISE
(AUTOPESQUISOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A ferramenta de análise é o recurso aplicado para identificar, investigar,
examinar, decompor, interpretar, especificar, expandir ou minuciar ideias, concepções, fatos e parafatos, objetivando compreender e elucidar a realidade multidimensional, isolada ou interrelacionada, de todo ou parte do evento pesquisado.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo ferramenta deriva do idioma Latim, ferramanta, “conjunto de
instrumentos ou utensílios de ferro”. Surgiu no Século XIV. A palavra análise vem do idioma
Francês, analyse, derivado do idioma Latim, analyse, e este do idioma Grego, análisys, “dissolução; método de resolução”, do verbo analyó, “desligar; dissolver; soltar; separar”. Apareceu no
Século XVIII.
Sinonimologia: 01. Ferramenta para analisar. 02. Ferramenta de subsídio à análise.
03. Ferramental de averiguação pormenorizada. 04. Instrumento de dissecção. 05. Instrumento
de perquirição. 06. Instrumental escrutinador. 07. Meio esquadrinhador. 08. Método para depurar a compreensão. 09. Dispositivo cosmovisiológico. 10. Aparato propulsor do discernimento.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 12 cognatos derivados do vocábulo ferramenta:
ferramentada; ferramentado; ferramental; ferramentar; ferramentaria; ferramentária; ferramentário; ferramenteira; ferramenteiro; maxiferramenta; megaferramenta; miniferramenta.
Neologia. As duas expressões compostas ferramenta de análise especialista e ferramenta de análise generalista são neologismos técnicos da Autopesquisologia.
Antonimologia: 01. Ferramenta travadora da pesquisa. 02. Instrumento redutor do autodiscernimento. 03. Mecanismo para encobrir fatos. 04. Mecanismo antipesquisístico. 05. Canga pesquisística. 06. Mecanismo de corrompimento da pesquisa. 07. Sistema doutrinador.
08. Método propulsor de sofisma. 09. Meio de distorção da realidade. 10. Meio promotor de
distração.
Estrangeirismologia: o modus faciendi técnico; os frameworks enquanto estrutura padrão peculiar a processos analíticos diversos; os links usados para esmiuçar dados informacionais;
o networking estabelecido para ampliar o conhecimento; o uso de benchmarking na prospecção de
métodos eficazes; os checklists para avaliações; o Pesquisarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Paratecnologia da elucidação pesquisística.
Megapensenologia. Eis o megapensene trivocabular relativo ao tema: – Ferramenta aumenta produtividade.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da cientificidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade; os pensenes
sistemáticos; os pensenes investigativos; a dissecção holopensênica; as associações pensênicas; as
decifrações pensênicas; a concentração autopensênica produtiva; a dissipação das contaminações
pensênicas; a eliminação da dubiopensenidade; o holopensene cosmovisiológico; o holopensene
verponogênico; o holopensene neofílico.
Fatologia: a ferramenta de análise; o olho clínico; a qualificação dos desempenhos; as
análises de múltiplas áreas da vida humana; as análises sistêmicas; a análise enquanto base da
progressão científica; a análise autopesquisística multidimensional interassistencial; a busca da
verdade relativa de ponta; a evitação da gescon ectópica; o antiprimarismo técnico; o autodestravamento pró-gescon; a ultrapassagem dos limites da mediocridade; a profilaxia de distorções pes-
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quisísticas; as generalizações precipitadas; os redutores do autodiscernimento; a sucumbência aos
derivados imaginativos; a imperícia; a apriorismose; a basbaquice; a averiguação do presumível;
a especulação racional; a qualidade da argumentação; a consistência das inferências; a formulação
e avaliação de hipóteses; a coesão entre as partes; a orientação diretiva; os métodos pesquisísticos
mais apropriados conforme o caso; os modelos peculiares à necessidade; o modelo estruturado;
o modelo top-down; o modelo bottom-up; o modelo orientado a objetos; a modelagem dos dados;
a especificação do processo; a declaração de objetivos; a essência do propósito; os mapas mentais; os agrupamentos conceituais; os diagramas estruturais; o diagrama de contexto; o bloco intelectivo; o acoplamento intermódulos; os conectores de blocos; os símbolos matemáticos; as tabelas de decisão; a identificação dos pontos cegos; o refinamento formal; os insumos da análise;
o corpus de evidências; o corte da realidade; os neovieses perspectivados em função dos fatos;
a picotagem das ideias; as variáveis prioritárias; a palavra-chave; os elementos discretos; a nutrição informacional; a fonte cognitiva; a conjunção autocognitiva; o domínio cognitivo; o conhecimento prévio; o conhecimento teático; os debates e eventos científicos suscitadores de neoconstructos; os anais de simpósios, jornadas e congressos; os periódicos de pesquisa; os artefatos do
saber; o acervo da Holoteca; os dicionários do Holociclo; a revista Conscientia; o Journal of
Conscientiology; os indicadores polimáticos gerais; os testes funcionais; os testes de portabilidade; os testes de desempenho; as métricas; os números; os gráficos; as tabelas; as listagens; a técnica enumerativa dos 100 itens; as fórmulas formais; as técnicas conscienciológicas em geral; as
técnicas da Verbetografia; as técnicas descritas nos Tratados Conscienciológicos e na Enciclopédia da Conscienciologia; a enciclopediometria; o detalhismo; o estilo exaustivo; a concisão; a tares; a interassistência; a expansão do gabarito assistencial; a defesa da verpon.
Parafatologia: a perícia paratécnica; as paranálises a partir da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a autossustentabilidade holossomática atuante no aprofundamento analítico; a inteligência evolutiva (IE); a aplicação da sinalética energética e parapsíquica; o uso do
parapsiquismo intelectual; a autoconfiança parapsíquica; a coleta de parainformações confiáveis;
a interleitura parapsicosférica; a escuta parapsíquica; a captação telepática de neoideias; o emprego do saber parapsíquico; os insights parapsíquicos enquanto indícios para aprofundar a investigação; as paraperquirições; a cosmovisão multidimensional; as concausas extrafísicas; o mapeamento parafatuístico; a autocomprovação parafactual; a aplicação de autexperimentos projetivos
sistematizados; a tradução dos parafatos; o conteúdo intrínseco aos parafenômenos; o acoplamento áurico com ênfase mentalsomática; a rememoração extrafísica; as ideias inatas; as retrocognições esclarecedoras; as lembranças intermissivas; as extrapolações parapsíquicas a partir do aprofundamento pesquisístico; os métodos dos evoluciológos na análise das proéxis individuais e grupais; a Paramatemática; os paracontatos; o rapport com os amparadores de função da pesquisa
conscienciológica; a conexão com os amparadores técnicos de função; a evocação do holopensene do tema analisado; a evocação dos amparadores especialistas temáticos; a evocação de consciexes assistíveis; a iscagem de consciexes doentias; a interveniência de consciexes assediadoras
contrárias à elucidação de fatores analisados; as deturpações da pararrealidade; os equívocos paraperceptivos; a cunha mental; a distorção parapsíquica; a antinformação parapsíquica; a blindagem energética dos ambientes de estudo; a desintoxicação holopensênica; o autodomínio da euforin; o autodesassédio mentalsomático; a extrapolação intelectiva; a autorrecuperação dos cons
magnos; a inspiração dos amparadores extrafísicos da tenepes; o incremento da interassistencialidade multidimensional.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo prolífico das ideias afins; o sinergismo autorganização-auteficácia; o sinergismo aparato paratecnológico–aparato científico; o sinergismo elaboração
sistemática–agudeza mentalsomática.
Principiologia: o princípio utilitarista; o princípio do aproveitamento máximo do tempo
evolutivo; o princípio de melhorar o autodesempenho; o princípio da qualificação da qualidade;

Enciclopédia da Conscienciologia

10995

o princípio de manutenção da autodisciplina pensênica; o princípio científico da explicitação
pesquisística; o princípio da redundância mínima.
Codigologia: a aplicação do código pessoal de Cosmoética (CPC); o código de conduta
pessoal; o código pessoal de excelência; o codex subtilissimus pessoal; os códigos de normatização científica; o código fonte dos programas computacionais; a decifração dos códigos cifrados.
Teoriologia: a teoria pragmática; a supressão da barreira teórica; o repertório de estudo até a proposição de neoteorias; as teorias modernas advindas de modelos matemáticos antigos; a teoria do pensamento sistêmico considerando a influência das partes no todo; as teorias de
análise; as teorias conscienciológicas.
Tecnologia: as injunções técnicas; a aplicação das técnicas de sobrepairamento analítico; a técnica da abordagem racional às realidades; a técnica da atomização cognitiva; a técnica
da evitação dos falsos conceitos; as técnicas de exaurimento cognitivo; a técnica do algoritmo; as
técnicas da indexação lógica; a técnica da circularidade contígua; a técnica do conscienciograma.
Voluntariologia: a prática profissional de metodologias no trabalho voluntário; o desempenho no voluntariado teático da Conscienciologia; o intercâmbio de experiências técnicas
para rendimento do voluntariado interassistencial; o voluntariado mentalsomático criativo;
a criação fértil de soluções racionais elaboradas pelos voluntários das instituições conscienciocêntricas (ICs); os recursos paradidáticos no exercício do voluntariado da docência conscienciológica; os processos dinamizadores da autopesquisa dos voluntários recicladores.
Laboratoriologia: o labcon pessoal; o laboratório conscienciológico da Autexperimentologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico
da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico do cosmograma; o laboratório conscienciológico da cosmoconsciência; o laboratório Holociclo.
Colegiologia: os Colégios Invisíveis da Ciência; o Colégio Invisível dos Pesquisadores
da Conscienciologia; o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível da Hermenêutica;
o Colégio Invisível da Paratecnologia; o Colégio Invisível da Criticologia; o Colégio Invisível da
Heuristicologia.
Efeitologia: a dissipação dos efeitos não evolutivos; o efeito dos enganos parapsíquicos;
o efeito do entendimento distorcido; os efeitos da ignorância ignorada; os efeitos da inatividade
intelectual; o efeito do acriticismo; a obtenção de efeitos evolutivos do uso de metodologias sistematizadas cosmoéticas.
Neossinapsologia: as neossinapses acumuladas; os processos indutores da concepção
de circuitos neuroniais consolidadores de neossinapses; a constituição de neossinapses advindas
do cultivo intelectual; as retrossinapses interconectadas às neossinapses; a oportunização para
restauro de retrossinapses pró-evolutivas; a facilitação para erradicação de parassinapses ultrapassadas; a conjuntura promissora para fixar parassinapses analiticogênicas.
Ciclologia: o ciclo da pesquisa racional; o entrosamento no ciclo virtuoso do processo
análise-síntese; a integração ao ciclo da produção de neoverpons; o ciclo da autorreeducação
das condutas habituais; a autodisciplina no ciclo trabalhar-repousar; os ganhos evolutivos no
ciclo crise-superação ao usar ferramenta diferente daquela até então dominada.
Enumerologia: o objeto em análise; a chave da pesquisa; o banco de dados; a grade das
informações; a roldana investigativa; a bússola diretiva; o gancho didático. A holofocalização;
a holoessência; a holovisão; a holoderivação; a holodevassa; a holoincursão; a holoenunciação.
Binomiologia: o binômio pesquisa-evolução; o binômio estímulo-resposta na busca de
novidade; o binômio novidade-elucubração na busca de explicação; o binômio explicação-plausibilidade na busca de hipótese; o binômio hipótese-teste na busca de constatação; o binômio
constatação-neoachado na busca de verpon; o binômio verpon–aprofundamento da pesquisa no
rumo evolutivo.
Interaciologia: a interação buscar-achar; a interação versatilidade-criatividade; a interação todo-parte; a interação micro-macro; a interação visão pessoal–visão global; a interação
matriz mental–matiz pesquisístico; a interação atos-fatos-parafatos.
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Crescendologia: o crescendo amador-profissional; o crescendo observação global–observação das especificidades; o crescendo panorama do detalhe–panorama das complexidades.
Trinomiologia: o trinômio concentração mental–atenção focada–produção; o trinômio
momento-temperamento-alinhamento; o trinômio contextualização-elucidação-conclusão; o trinômio justificativa-objetivo-método; o trinômio confor-fatuística-argumentação; o trinômio detalhismo-exaustividade-circularidade; o trinômio realidade visível–realidade invisível–realidade
desconhecida.
Polinomiologia: o polinômio levantar-estudar-consolidar-concluir; o polinômio dados
eventuais–dados frequentes–dados facultativos–dados compulsórios; o polinômio intuir-arguir-deduzir-assistir; o polinômio olhar-interpretar-conjecturar-fundamentar-explicitar; o polinômio
autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação (método da Consciencioterapia); o polinômio força-fraqueza-oportunidade-ameaça (análise SWOT).
Antagonismologia: o antagonismo metodologia de concepção analítica profunda / metodologia de concepção analítica superficial.
Paradoxologia: o paradoxo da expansão do raciocínio lógico no uso de sistemas fixos
para abordagens de estudo.
Politicologia: a evitação da politicagem; a política do fazer bem feito; a antiburocracia;
a cognocracia; a parapsicocracia; a argumentocracia; a autodiscernimentocracia.
Legislogia: o desvendamento das leis universais; as leis da lógica científica; a lei da
causalidade; a lei da correspondência; a lei da autopensenização ininterrupta; a lei da afinidade
evolutiva; a aplicação da lei do maior esforço evolutivo.
Filiologia: a metodofilia; a criteriofilia; a tecnofilia; a autopesquisofilia; a intelectofilia;
a autorraciocinofilia; a enciclopediofilia.
Fobiologia: as fobias mantenedoras das ilações anacrônicas; a antidisciplinofobia.
Sindromologia: a profilaxia das síndromes desviacionistas; a síndrome da distorção da
realidade; a síndrome da pressa; a síndrome da subestimação; a síndrome da pré-derrota; a síndrome da mediocrização; a síndrome da hipomnésia.
Maniologia: a abolição das fracassomanias; a mania de fazer vista grossa; a mania de
persistir no erro; a mania de manipular; a robexomania.
Mitologia: a Antimitologia; a desativação dos mitos obnubiladores; a refutação contraargumentada ao mito do mais antigo e mais experimentado ser sempre o melhor; a superação dos
mitos quanto à intelectualidade pessoal; o sobrepujamento do mito da perfeição; o mito de tudo
ser favorável; o mito do impossível.
Holotecologia: a experimentoteca; a logicoteca; a metodoteca; a argumentoteca; a criativoteca; a analogoteca; a controversioteca.
Interdisciplinologia: a Autopesquisologia; a Analiticologia; a Sistematologia; a Paratecnologia; a Parapedagogiologia; a Mentalsomatologia; a Teaticologia; a Confluenciologia; a Mnemossomatologia; a Conformaticologia; a Autevoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin desorientada; a conscin vulgar; a conscin assistida; a conscin
assistente; a conscin semperaprendente; a conscin autopesquisadora; as consciexes amparadoras;
as consciexes paratecnólogas; as consciências líderes; a personalidade sistemata.
Masculinologia: o autômato humano; o crédulo; o autovitimizado; o autodecisor; o gestor; o prestador de serviço; o consumidor; o consultor; o consulente; o instrutor; o instruído; o escritor; o leitor; o autor; o revisor; o informador tarístico; o aluno da Conscienciologia; o autexperimentador; o acoplamentista; o conviviólogo; o ativista assistencial; o acrobata mentalsomático.
Femininologia: a autômata humana; a crédula; a autovitimizada; a autodecisora; a gestora; a prestadora de serviço; a consumidora; a consultora; a consulente; a instrutora; a instruída;
a escritora; a leitora; a autora; a revisora; a informadora tarística; a aluna da Conscienciologia;
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a autexperimentadora; a acoplamentista; a convivióloga; a ativista assistencial; a acrobata mentalsomática.
Hominologia: o Homo sapiens encyclomaticus; o Homo sapiens scientificus; o Homo
sapiens holophilosophus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens intermissivus;
o Homo sapiens parapaidagogicus; o Homo sapiens paraperceptiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: ferramenta de análise especialista = aquela aplicável para finalidade específica; ferramenta de análise generalista = aquela aplicável para múltiplas finalidades.
Culturologia: a cultura do autopragmatismo pesquisístico; a cultura da produtividade
interassistencial.
Holopercuciência. Pelos princípios da Analiticologia, a estrutura intraconsciencial da
conscin pesquisadora e os fatores multidimensionais, correlacionados a ela e à pesquisa em pauta,
são engrenagens intervenientes na abrangência e na potência da ferramenta de análise adotada.
Taxologia. Congruente à Confluenciologia, eis, na ordem alfabética, 7 circunstâncias do
contexto das pesquisas, interpositivas na dinâmica e elucidação das análises:
1. Artefatos: os requisitos organizacionais e os materiais úteis; a aquisitividade.
2. Assistidos: as demandas das consciências assistíveis; a assistencialidade.
3. Equipex: os amparadores extrafísicos; a paracuidade.
4. Equipin: os compassageiros da jornada interassistencial; a acessibilidade.
5. Holopensene: a torrente holopensênica circundante; a adaptabilidade.
6. Ocorrências: os fatos orientadores da pesquisa; a flexibilidade.
7. Pararrealidades: os parafatos e as concausas extrafísicas; a paraperceptibilidade.
Caracterologia. De acordo com a Teaticologia, eis, na ordem alfabética, 7 exemplos de
facetas, seguidos de características peculiares da condição intraconsciencial da conscin pesquisadora, influenciáveis no processo e no resultado das análises sistematizadas:
1. Autexperimentação: o irrompimento da bagagem de experiências prévias; a capacitação técnica; a matriz cognitiva; a holobiografia; a polimatia; a apreensão do neoconhecimento;
o exaurimento das minuciosidades.
2. Holomnemônica: o aparelhamento dos pentes da memória física; a estruturação neuromodular mnemônica; as lembranças presentes; a memória semântica; a memória episódica; o lixo mnemônico; as reminiscências do Curso Intermissivo (CI).
3. Holossomaticidade: o condicionamento do manancial holossomático; a condição da
saúde física; a nutrição; as assins; as desassins; a acuidade multidimensional; a integração afetiva.
4. Lexicopensenidade: o suprimento da munição lexical; o gabarito do dicionário cerebral analógico; a associação de ideias; a Imagística; a Imagética; o poliglotismo; os adcons.
5. Mentalsomaticidade: o provimento na caixa do estoque mentalsomático; o estado
dos atributos mentaissomáticos; a forma de estruturação do pensamento; a lucidez; a coerência;
a lógica multidimensional; a criatividade.
6. Racionalidade: o rendimento no mecanismo do raciocínio; a salubridade psíquica;
a aplicação do princípio da descrença; a construção de inferências; a elaboração argumentativa;
as explicitações coerentes; a interpretação das intuições.
7. Temperamento: o afloramento dos ingredientes dos traços intraconscienciais; o nível de resiliência mentalsomática; a atividade dos trafores; a extrapolação dos trafais; a suplantação dos trafares; a autodisciplina; a paraprocedência.
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Derivação. No âmbito da Autevoluciologia, concomitante ao procedimento analítico, as
ferramentas de análise, notadamente as técnicas da pesquisa e da produção gesconográfica da
Conscienciologia, oportunizam ampliação contínua de habilidades mentaissomáticas em função
dos métodos e procedimentos requeridos.
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 ferramenta de análise, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Achega matemática: Mentalsomatologia; Homeostático.
02. Complemento da Descrenciologia: Autocogniciologia; Homeostático.
03. Descrição do problema: Problematicologia; Neutro.
04. Eficácia autopesquisística: Autopesquisologia; Homeostático.
05. Intrarticulação heurística: Holomaturologia; Homeostático.
06. Megaenfoque: Megaenfocologia; Neutro.
07. Nicho da neoideia: Verponologia; Neutro.
08. Otimização dos desempenhos: Holomaturologia; Homeostático.
09. Paratecnologia da intelecção: Parapercepciologia; Homeostático.
10. Partilha do saber: Seriexologia; Homeostático.
11. Raciocínio falho: Parapatologia; Nosográfico.
12. Rigor racionalístico: Autodiscernimentologia; Homeostático.
13. Sutileza técnica: Autexperimentologia; Neutro.
14. Ultrexegética: Exegeticologia; Neutro.
15. Via expressa do pensamento: Comunicologia; Homeostático.

A FERRAMENTA DE ANÁLISE É UTILITÁRIO DE PRIMEIRA
NECESSIDADE A TODAS AS CONSCINS INTERMISSIVISTAS
PARA A PRODUÇÃO PESQUISÍSTICA CONSCIENCIOLÓGICA
E AMPLIAÇÃO DO AUTODESEMPENHO MENTALSOMÁTICO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, valoriza e utiliza a fartura de ferramentas de análise da Conscienciologia para a produtividade de autopesquisas e gescons? Já identifica ganhos
intraconscienciais a partir de tal uso?
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 166 a 172.
2. Yourdon, Edward; Análise Estruturada Moderna (Modern Structured Analysis); trad. Dalton Conde de
Alencar; revisores Antonio Rainha; & Nair Dametto; 836 p.; 4 seções; 25 caps.; 143 enus.; 1 foto; 6 gráfs.; 175 ilus.; 14
tabs.; 32 notas; 219 refs.; 7 apênds.; alf.; 23 x 16 x 4 cm; enc.; 3ª Ed.; Editora Campus; Rio de Janeiro, RJ; 1992; páginas
81 a 92.

N. O.

Enciclopédia da Conscienciologia

10999

FERRAMENTA DE COMUNICAÇÃO
(COMUNICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A ferramenta de comunicação é o emprego, de algum modo, da exposição
da autopensenização, intenção ou palavra falada, escrita ou gestual, por intermédio de qualquer
veículo, com o objetivo de informar ideia, realidade, fato ou parafato.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo ferramenta vem do idioma Latim, ferramenta, “conjunto de instrumentos ou utensílios de ferro”. Surgiu no Século XIV. O vocábulo comunicação deriva também do idioma Latim, communicatio, “ação de comunicar, de partilhar, de dividir”. Apareceu no
Século XV.
Sinonimologia: 1. Instrumento de comunicação. 2. Via de contato.
Neologia. As 3 expressões compostas ferramenta de comunicação, miniferramenta de
comunicação e maxiferramenta de comunicação são neologismos técnicos da Comunicologia.
Antonimologia: 1. Incomunicabilidade. 2. Autismo.
Estrangeirismologia: o Projectarium.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos.
II. Fatuística
Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os didactopensenes; a didactopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade.
Fatologia: a ferramenta de comunicação; o instrumento de comunicação; o utensílio de
contato; os fatos; os indicadores; a via expressa do pensamento; a obra-prima escrita; a ferramenta da comunicação ideal; a megagescon; os superlativos; as verpons; as neoideias; os neologismos.
Parafatologia: o estado vibracional (EV); os parafatos; o conscienciês.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório
conscienciológico das técnicas projetivas; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo
(CI).
Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Intrafisicologia; a Extrafisicologia; a Parapercepciologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Projeciologia; a Parapedagogiologia;
a Lexicografia; a Estilologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consréu ressomada; o ser desperto.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador extrafísico; o autodecisor; o autor; o cognopolita; o conscienciólogo; o consciencioterapeuta; o educador; o epicon lúcido; o evoluciente; o intelectual; o intermissivista; o inversor existencial; o maxidissidente;
o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o proexólogo; o professor; o projetor consciente; o reciclante
existencial; o tenepessista; o tertuliano; o poliglota.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora extrafísica;
a autodecisora; a autora; a cognopolita; a consciencióloga; a consciencioterapeuta; a educadora;
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a epicon lúcida; a evoluciente; a intelectual; a intermissivista; a inversora existencial; a maxidissidente; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a proexóloga; a professora; a projetora consciente;
a reciclante existencial; a tenepessista; a tertuliano; a poliglota.
Hominologia: o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens professor; o Homo sapiens
epicentricus; o Homo sapiens technologus; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens paradireitologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniferramenta de comunicação = o olhar insinuante; maxiferramenta de
comunicação = o manifesto publicado.
Companhias. A comunicação é indispensável a todas as consciências. A evolução das
consciências acontece inevitavelmente através das companhias evolutivas. A manutenção de companhias evolutivas se faz por intermédio da comunicação.
Taxologia. Sob a ótica da Comunicologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 160 tipos de ferramentas de comunicação capazes de evidenciar a complexidade do universo do relacionamento sofisticado entre as consciências, conscins e consciexes:
01. Abaixo-assinado.
02. Agenda eletrônica.
03. Alarme.
04. Almanaque: Abril; de figurinhas; calendário; folhinha; astronômico.
05. Altofalante: onda acústica; hiperfonia.
06. Amostra grátis: do medicamento; do bronzeador; do livro.
07. Anais: anuário; Historiografia; periódico.
08. Antena: omnidirecional; dipolo; parabólica.
09. Anúncio: classificado; propaganda aérea; publicidade; pop up; merchandising.
10. Arte: gráfica; visual; quadro; tela.
11. Artefato do saber: biblioteca; tecas; Holoteca.
12. Artigo: técnico; jornalístico; paper.
13. Autografia cutânea.
14. Autógrafo: dedicatória; celebridade.
15. Avulso: santinho; folder; flyer; mala direta.
16. Banco de dados.
17. Bandeira: símbolo; a Nação; a paz; o luto.
18. Banner: poster; cartaz.
19. Barba.
20. Bilhete: torpedo; recado.
21. Boletim: nota vermelha; de ocorrência (BO); press release; extrapauta; memorando.
22. Braile.
23. Brainstorming.
24. Briefing.
25. Browser: Explorer; Netscape.
26. Bula: conteúdo do medicamento; composição; posologia; indicações.
27. Buzina: apito; corneta.
28. Campainha.
29. Canto: cantoria; coro de vozes.
30. Carta: carta-aberta; carta de aviso; carta de remessa; borderô.
31. Cartaz.
32. Certidão: nascimento; estado civil; certificado de curso.
33. Cinema: filme; documentário etnográfico; desenho; trucagens; drive-in.
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34. Códigos: morse; criptografia; chave; senha; genético; postal; fumaça.
35. Colóquio: exposição; debate; discussão; discurso; dialética; oratória; retórica; eloquência; Coloquiologia.
36. Computador: editor de texto; planilha.
37. Comunicado.
38. Conferência: exposição oral; exposição eletrônica; vídeoconferência.
39. Congresso: seminário; simpósio; semana; jornada.
40. Conscienciês.
41. Convite: convocação; r.s.v.p.; apelo; chamamento.
42. Cordel: literatura popular.
43. Crachá.
44. Croqui: desenho; detalhamento; projeto técnico; casa; residência; construção.
45. Currículo: profissional; book; portfolio.
46. Curso letivo: livre; aulas; lições.
47. Data show: apresentação; lançamento.
48. Debate.
49. Decreto-lei: o Executivo; regulamento; força da lei.
50. Diálogo.
51. Diploma: curso; certificado; título; cargo.
52. Draft: rascunho artístico; estudo preliminar.
53. DVD: devedê; Digital Versatile Disc; gravável; regravável.
54. E-book.
55. Edital: concorrência; convocação; licitação; recall.
56. Editorial: opinião do periódico; política; articulação.
57. E-mail: spam; RSS feed; triagem.
58. Enciclopédia: dicionário; tesauro; Enciclopediologia; Lexicologia.
59. Entrevista.
60. Epitáfio.
61. Esboço: rascunho; draft.
62. Escultura.
63. Etiqueta: grife; moda; presidiário; eletrônica.
64. Exemplarismo.
65. Faixa: nova direção; presidencial.
66. Faxe: telégrafo; telex.
67. FEP: Ficha Evolutiva Pessoal.
68. Fibra ótica.
69. Folder: take one.
70. Folheto: apostilha; opúsculo; abstract; libreto da ópera; manual de instruções.
71. Força presencial.
72. Fórmula: redacional; matemática; evolutiva.
73. Fotografia: fotojornalismo; documental; BO.
74. Frase enfática: gancho didático.
75. Headphone: ipod; stereo; dolby; earthphone; individual.
76. História em quadrinhos: Arte sequencial; Quadrinhologia.
77. Homem-placa: homem-sanduiche.
78. Ícone: gênero; acesso; código de valores; símbolo.
79. Interfone: alarme; sensor de presença.
80. Internet: Chat; Blog; Orkut; Intranet; skype; messenger; e-commerce; portal.
81. Interrogatório: inquirição; investigação; acareação; detector de mentiras.
82. Jornal: periódico; hemeroteca; cosmograma.
83. Kombi de som: produtos; pamonha; pão; camarão; óbito; de político; de sindicato.
84. Legenda: filme; mapa; ópera; close caption.
85. Leitura em voz alta: audiolivro; a notícia; a carta.
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86. Lembrete: post-it; memo; autodermografia.
87. Letreiro: luminoso; backlight.
88. Linguagem corporal: a fala do soma; gestualística; a fisionomia.
89. Linguagem das mãos: mímica.
90. Listagem: pendentes; aprovados; Enumerologia.
91. Livro: opúsculo; epítome; volume; exemplar; edição; bibliografia; Bibliologia.
92. Livro falado.
93. Luz: farol; vela; semáforo.
94. Manchete: jornalística; da edição.
95. Manifesto: Comunista; dos Mineiros; político; intelectual; artístico.
96. Maquilagem.
97. Megafone: megafono; porta-voz.
98. Mensagem escrita: cifrada; psicografada; telegráfica.
99. Microfone: a amplificação do som; a microfonia.
100. Música.
101. Newsletter.
102. Obituário.
103. Olhar: cumplicidade; aprovação; repressão.
104. Ondas: microondas; milimétricas; infravermelho.
105. Ordem do dia: priorização; pauta prioritária; decisão; encaminhamento; agenda.
106. Organograma: fluxograma; gráfico.
107. Outdoor: estandarte; galhardete.
108. Ouvidoria: faleconosco; mural; caixa de sugestões.
109. Palavra: palavra-chave; vocábulo; termo; expressão composta; frase; frase-síntese;
sentença; gramática; Lexicologia.
110. Palestra: pública; técnica.
111. Parecer: recomendação; diretriz; laudo técnico; Engenharia; Jurisprudência.
112. Pauta.
113. Performance: publicidade; Arte.
114. Pintura: tela; marina.
115. Placa: panes; desvios; veículos oficiais; automóveis; comemorativa.
116. Poesia: poema; soneto; acróstico.
117. Ponto: televisivo; da repartição; eletrônico.
118. Pombo-correio: o mensageiro; o motoboy.
119. Press release.
120. Procedimento: cirúrgico; administrativo.
121. Programa: Programa 5S; Qualidade Total.
122. Protocolo: bom-tom; de Quioto; de Cartagena.
123. Provérbio: ditado; anexim; epodo; megapensene trivocabular.
124. Quadro de avisos: quadro mural.
125. Rádio amador: hobby; recepção; emissão; ondas curtas.
126. Rádio: emissora; AM; FM; OM; radiofonia; radiodifusão; difusora.
127. Receituário: prescrição médica; Medicina; Culinária.
128. Rede: de comunicação; de mídia; elétrica; solidária.
129. Relatório: de acompanhamento; técnico-científico; médico; financeiro; gerencial;
acompanhamento.
130. Revista: house organ; semanário; mensário.
131. Rótulo: medicamento; perfume; bebida; estigma.
132. Satélite extraterrestre: Intelsat; indústria bélica; indústria do entretenimento; de
reconhecimento; de teledifusão; antena parabólica.
133. Script: roteiro; livro; artigo.
134. Search engine: Google; Yahoo; Alta Vista.
135. Secretária eletrônica: recado funcional; mensagem objetiva.
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136. Semáforo: sinal luminoso; sinaleira.
137. Senha: bancária; acesso; encriptação.
138. Sinal cutâneo: nevo; marca de nascimento; tatuagem; ruga.
139. Sinal de fumaça.
140. Sinalética energética pessoal.
141. Sinalização: pública; trânsito; espelho; fumaça; rodovias.
142. Sineta: sino; sirene; alarme.
143. Sirene.
144. Som.
145. Sonar: ultrassom; submarino; navegação.
146. Sonda: espacial; Huble.
147. Storyboard: comercial; animação; cinema; ação em quadros.
148. Tabela: nutricional; periódica.
149. Teatro: palco; ribalta; berlinda; bastidores.
150. Telefonema: celular; orelhão; telemarketing.
151. Telepatia.
152. Televisão: emissora; Ibope; digital; aberta; fechada; a cabo; tevê; pay-per-view.
153. Tertúlia: debate; aula.
154. Texto escrito: ensaio; tese.
155. Tratado: Acordo de Tordesilhas; Tratado de Versailles; científico; jurídico; erudito; de fundamentação; técnica da exaustividade.
156. Vestuário.
157. Vídeo: YouTube.
158. Vinheta: jingle; da novela; a minissérie.
159. Vitrine: loja; produto novo.
160. Voz: fala; verbo; oralidade; laringochacra; timbre; entonação; altura; sotaque.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes, dentro do universo da Comunicologia, da Enciclopédia da Conscienciologia,
e respectivos temas centrais, evidenciando relação estreita com a ferramenta de comunicação, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres
e homens interessados:
1. Autexpressão: Neutro.
2. Autoconsciência verbal: Neutro.
3. Frase enfática: Homeostático.
4. Gancho didático: Neutro.
5. Holotecologia: Homeostático.
6. Palavra: Neutro.
7. Verbete: Neutro.

A PESQUISA DAS FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO
INTERESSA NATURALMENTE A TODAS AS PESSOAS.
DA QUALIDADE DO EMPREGO DE TAIS FERRAMENTAS
DEPENDE A DINÂMICA DA EVOLUÇÃO DA CONSCIÊNCIA.
Questionologia. No teste de avaliação pessoal pela escala simples de 1 a 5, em qual nível você, leitor ou leitora, se situa quanto à comunicação interconsciencial, em geral? O laringochacra é muito ou pouco empregado por você?
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FEUDALISMO
(HISTORIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O feudalismo é o sistema econômico, político e social, vigente na Europa
dos Séculos IX ao XIII, o qual se fundamentava na servidão do vassalo ao senhor feudal, em troca
de propriedade (terra) e proteção por parte do suserano.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo feudalismo é provavelmente adaptação do idioma Francês, féodalisme, “princípio de submissão do vassalo ao suserano sobre o qual repousa o sistema econômico,
político e social da Sociedade feudal”. Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 01. Regime feudal. 02. Sistema feudal. 03. Monarquia feudalista.
04. Dinâmica feudal. 05. Medievalismo feudal. 06. Época feudal. 07. Era das trevas. 08. Submissão feudal. 09. Dominação senhorial. 10. Antidemocracia.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 29 cognatos derivados do vocábulo feudo:
desenfeudação; desenfeudada; desenfeudado; desenfeudador; desenfeudadora; desenfeudante;
desenfeudar; desenfeudável; enfeudação; enfeudada; enfeudado; enfeudamento; enfeudar; feudal; feudalidade; feudalismo; feudalista; feudalística; feudalístico; feudalização; feudalizada;
feudalizado; feudalizador; feudalizadora; feudalizante; feudalizar; feudatário; feudista; neofeudalismo.
Neologia. As duas expressões compostas feudalismo medieval e feudalismo moderno são
neologismos técnicos da Historiologia.
Antonimologia: 01. Monarquismo. 02. Renascença. 03. Iluminismo. 04. Soberania
popular. 05. Governança justa. 06. Gestão participativa. 07. Voluntariado. 08. Democracia direta. 09. Democracia pura. 10. Estado Mundial.
Estrangeirismologia: o status social; o modus vivendi regressivo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à convivialidade humana.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do feudalismo; o holopensene pessoal retrocognitivo; os subpensenes; a subpensenidade; os monopensenes; a monopensenidade; os patopensenes;
a patopensenidade; os egopensenes; a egopensenidade; a estrutura secular dos retropensenes.
Fatologia: o feudo; a villa; os castelos fortificados; os burgos; o direito à gleba de terra
para morar, em troca de vida sem sentido; o assédio humano incessante; a Europa decadente; os
nobres guerreiros; o clero manipulador; a intolerância do mais poderoso; a falta de liberdade; as
“algemas das almas”; a vida sem vida; o trabalho duro em condições infra-humanas; o poder; os
valores perdidos e irrecuperáveis da pessoa nascida vassala; os tributos e impostos da época;
a talha, a corvéia; as banalidades; a mãmo-morta; a prisão; o feudalismo carolíngio; os bens secularizados devolvidos para a Igreja; o dízimo; as promessas dos vassalos aos senhores; o juramento de fidelidade; o status social; a escravidão feudalista; o medievalismo; as cavalarias; o cavalo, meio de transporte no feudalismo; os poderosos debiloides; as alianças espúrias; as cruzadas; a decadência humana; os alfabetizados contra os ignorantes; a idade da fé e da ordem; o obscurantismo feudal; a escuridão evolutiva; a barbárie das guerras; o caráter bizarro das crenças
e dos costumes medievais; as lutas incansáveis contra os infiéis; as invasões; o sujismundismo
humano cronificado; as doenças estigmatizantes; a cobiça pelas terras; o nascimento da aldeia;
a inveja dos homens; a ambição pelos melhores guerreiros; as tradições consumadas; os retardados mentais ou oligofrênicos gerados pelos matrimônios consanguíneos no contexto do feudalismo; as superstições; a servidão imposta; a cabeça baixa e as costas largas; as heresias da Idade
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Média; o megapoder patológico; a tirania injustificada; a discriminação social; a Antievoluciologia latente e permanente; o bem-estar de alguns e o malestar de outros; o direito legítimo do senhor sobre a noiva do vassalo, na noite de núpcias; as botas do senhor limpas e isentas de lama;
a ideologia da regressão; a democracia ausente; a realidade da frase todo feudo fede; a monarquia,
filha espúria do feudalismo; o feudalismo antessala da ditadura; o neofeudalismo da Era Pós-moderna; o saudosismo do feudalismo; a reconstrução de ambientes da época feudal; as fantasias
feudalistas usadas pelas consciências patológicas, antepassadas de si mesmas; as festas medievais
no Século XXI como elemento de atração para o turismo moderno; o megarretrocesso evolutivo.
Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a recomposição dos erros holobiográficos; a assedialidade
cronicificada; a Baratrosfera.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo patológico dos senhores feudais e da Igreja, perante
e contra os vassalos.
Principiologia: o princípio da livre escolha evolutiva; a ausência do princípio da descrença.
Codigologia: a falta da autovivência do código pessoal de Cosmoética (CPC); a ausência do código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria da interprisão grupocármica.
Tecnologia: a técnica anticosmoética da dominação pelo poder.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível dos Sociólogos; o Colégio Invisível da Parapoliticologia; o Colégio
Invisível dos Historiógrafos; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Paragenética.
Efeitologia: o efeito halo das vidas vazias e subordinadas aos poderosos; o efeito negativo da interprisão grupocármica.
Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelas recins.
Ciclologia: o ciclo de vidas inúteis; o ciclo das oportunidades evolutivas desperdiçadas;
o ciclo das automimeses dispensáveis.
Binomiologia: o binômio poder absoluto–submissão; o binômio coerção-repressão;
o binômio lealdade-traição; o binômio duplista algoz-vítima; o binômio patológico mundinho-interiorose; a ausência do binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio excesso-escassez.
Interaciologia: a interação patológica senhor feudal–vassalo.
Crescendologia: o crescendo repressão-coerção-escravidão; o crescendo social inexistente.
Trinomiologia: o trinômio feudalismo-monarquia-Igreja.
Antagonismologia: o antagonismo liberdade / sujeição; o antagonismo ganância de
poucos / perda de muitos.
Paradoxologia: o paradoxo da proteção e auxílio do senhor feudal concomitante ao
aniquilamento do livre arbítrio do vassalo.
Politicologia: o feudalismo; o neofeudalismo; a aristocracia; a autocracia; a egocracia;
a teocracia.
Legislogia: a lei do mais forte; a lei do consuetudinário.
Filiologia: a mimeticofilia patológica.
Fobiologia: a xenofobia; a neofobia; a evoluciofobia.
Sindromologia: a síndrome da mediocrização.
Mitologia: o resíduo mitológico.
Holotecologia: a monarquicoteca; a hoploteca; a democracioteca; a cosmoeticoteca;
a nosoteca; a absurdoteca; a socioteca; a politicoteca; a consciencioteca; a mitoteca.
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Interdisciplinologia: a Historiologia; a Para-Historiologia; a Etologia; a Parapatologia;
a Antiquologia; a Arcaismologia; a Passadologia; a Seriexologia; a Perdologia; a Politicologia;
a Sociologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a consréu transmigrável;
a isca inconsciente; a vítima; a pessoa de mentalidade arcaica.
Masculinologia: o senhor feudal; o vassalo; o vassalo real; o soberano; o latifundiário;
o verdugo; o sem-terra; o burguês; o barão; o conde; o conservantista; o neofóbico; o subjugador;
o assediador-líder; o guia amaurótico; o pré-serenão vulgar; o historiador; o para-historiador;
o autopesquisador.
Femininologia: a senhora feudal; a vassala; a soberana; a latifundiária; a verduga;
a sem-terra; a burguêsa; a baronesa; a condessa; a conservantista; a neofóbica; a subjugadora;
a assediadora-líder; a guia amaurótica; a pré-serenona vulgar; a historiadora; a para-historiadora;
a autopesquisadora.
Hominologia: o Homo sapiens abusor; o Homo sapiens religiosus; o Homo sapiens
acriticus; o Homo sapiens obsessor; o Homo sapiens illucidus; o Homo sapiens regressivus;
o Homo sapiens amoralis; o Homo sapiens bellicosus; o Homo sapiens anticosmoethicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: feudalismo medieval = a condição de escravidão dos povos europeus,
sob o jugo dos mais poderosos na Idade Média; feudalismo moderno = o neofeudalismo, ou o eufemismo camuflador dos interesses genéticos e religiosos do feudalismo.
Culturologia: a cultura dos idiotismos antievolutivos; a cultura dos privilégios patológicos; a cultura da incultura; a cultura da barbárie; a cultura da tirania eclesiástica; a cultura das
origens sanguíneas; a cultura obsoleta das dinastias.
Caracterologia. Sob a ótica da Historiologia, a sociedade feudal caracterizou-se por
4 aspectos determinantes, citados em ordem lógica:
1. Laços: definição dos integrantes dos escalões superiores da hierarquia sociopolítica
com base nos laços de dependência interpessoais.
2. Propriedade: parcelamento máximo do direito de propriedade.
3. Hierarquia: hierarquia dos direitos sobre a terra proveniente dos parcelamentos
e correspondendo à hierarquia dos laços de dependência pessoal.
4. Poder: parcelamento do poder público pela criação, em cada região, de instâncias autônomas, as quais exerciam, em próprio interesse, poderes normalmente atribuídos ao Estado, ou
de efetiva competência deste.
Geopolítica. Segundo a Geopoliticologia, eis 6 locais da Europa Ocidental, alfabeticamente ordenadas, nos quais o regime feudal foi consolidado:
1. Alemanha.
2. Espanha.
3. Estados Latinos do Oriente Próximo.
4. França.
5. Inglaterra.
6. Reino de Borgonha.

Enciclopédia da Conscienciologia

11007

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 feudalismo, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antepassado de si mesmo: Seriexologia; Nosográfico.
02. Antimodelo: Paradigmologia; Homeostático.
03. Aulicismo: Parassociologia; Nosográfico.
04. Coleira do ego: Egologia; Neutro.
05. Democracia: Parapoliticologia; Neutro.
06. Elitismo cultural: Cosmoeticologia; Neutro.
07. Fonte de controle: Conviviologia; Neutro.
08. Libertação do clã: Grupocarmologia; Neutro.
09. Megapeso: Passadologia; Nosográfico.
10. Megarretrocesso: Autorretrocessologia; Nosográfico.
11. Mirmídone: Conviviologia; Nosográfico.
12. Poterna: Antievoluciologia; Nosográfico.
13. Rainha: Parapatologia; Nosográfico.
14. Resíduo mitológico: Holomaturologia; Neutro.
15. Retropensenidade: Pensenologia; Neutro.

O FEUDALISMO MEDIEVAL, VERGONHA HUMANA, REPRESENTOU ATRASO À EVOLUÇÃO DAS CONSCIÊNCIAS. HOJE, RESSURGE NO EUFEMISMO NEOFEUDALISTA, AINDA
MANTENEDOR DAS MANIFESTAÇÕES PARAPATOLÓGICAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, defende ou justifica de alguma forma o feudalismo? Qual ganho secundário você obtém com tal defesa inaceitável?
Bibliografia Específica:
1. Baschet, Jerome; A Civilização Feudal: Do Ano Mil à Colonização da América (La Civilization Féodale:
De l´An Mil à la Colonisation de l´Amérique); pref. Jacques Le Goff; revisoras Valquíria Della Pozza; & Maria Sylvia
Corrêa; trad. Marcelo Rede; 578 p.; 10 caps.; 52 fotos; 13 ilus.; 1 microbiografia; alf.; 16 x 22,5 cm; br.; Globo; São
Paulo, SP; 2006; páginas 23 a 28.
2. Ganshof, F. L.; Que é o Feudalismo? (Qu´est-ce que la Féodalitè?); trad. Jorge Borges de Macedo; 248
p.; 8 caps.; 4 siglas; 120 refs.; 17,5 x 11,5 cm; pocket; 4ª Ed.; Publicações Europa-América; Mira-Sintra; Portugal; 1976;
páginas 10 a 112.

L. S.
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FICHA EVOLUTIVA PESSOAL
(AUTEVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A Ficha Evolutiva Pessoal é o registro extrafísico, conjunto ordenado das
informações e caracteres mais íntimos e detalhistas das manifestações pensênicas essenciais,
relativo às autovivências ou ao microuniverso de todo princípio consciencial, sempre atualizada
ou preenchida paratecnologicamente sob a responsabilidade do evoluciólogo, ou orientador evolutivo extrafísico, do grupocarma.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo ficha vem do idioma Francês, fiche, “instrumento de ferro, com
a ponta aumentada, usado para plantar a vinha; peça para marcar certos jogos; cartão ou folha solta usada para ordenar informações”, e este do verbo ficher, “fixar”. Apareceu no Século XIX.
A palavra evolutiva procede também do idioma Francês, evolutif, de évolution, e esta do idioma
Latim, evolutio, “ação de percorrer, de desenrolar”. Surgiu em 1873. O vocábulo pessoal provém
do idioma Latim, personalis, “pessoal”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 01. FEP; paraficha consciencial. 02. Paraficha exopensênica. 03. Ficha
de identidade consciencial. 04. Cadastro evolutivo pessoal. 05. Registro historiográfico da consciência. 06. Ficha conscienciométrica pessoal. 07. Prontuário evolutivo pessoal. 08. Banco de
dados individual. 09. Carteira evolutiva da consciência. 10. Autoconscienciograma permanente.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 13 cognatos derivados do vocábulo ficha: fichador; fichadora; fichamento; fichar; fichário; ficheira; ficheiro; fichinha; maxificha; megaficha;
microficha; minificha; paraficha.
Neologia. As 4 expressões compostas Ficha Evolutiva Pessoal, Minificha Evolutiva Pessoal, Maxificha Evolutiva Pessoal e Megaficha Evolutiva Pessoal são neologismos técnicos da
Autevoluciologia.
Antonimologia: 01. Carteira de identidade. 02. Ficha policial. 03. B.O. (Boletim de
Ocorrência Policial). 04. Certidão de nascimento. 05. Agenda de autopensenização. 06. Agendex. 07. Agenda eletrônica. 08. Ficha catalográfica. 09. Ficha do recém-nascido. 10. Microficha da bactéria.
Estrangeirismologia: o personal file; o paramicrochip pessoal; o Evolutionarium; o superpower do saldo positivo da FEP do completista; o curriculum vitae ou ficha profissional; o superavit evolutivo; o continuum assistencial intra e extrafísico.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, especificamente do autodiscernimento quanto à evolução consciencial.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Somos arquivos vivos.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da evolutividade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade.
Fatologia: a ficha evolutiva pessoal; a FEP; o diário vital; o saldo atual da FEP; o fichamento individual automático; o registro específico e permanente de toda consciência; as seções da
FEP; os itens positivos da FEP; os itens negativos da FEP; a FEP carregada; a dinâmica evolutiva
do princípio consciencial; a fichinha extrafísica do gato; a autocotidianidade diuturna; a marcação
passo a passo do progresso pessoal da consciência; a análise da FEP; a inteligência evolutiva (IE);
o rendimento evolutivo pessoal; a autossuficiência evolutiva; o ato de encarar a FEP sem constrangimentos; a autoconsciência quanto à FEP; a análise fria da FEP; os produtos da FEP; a síntese do megaperfil pessoal; o melhor item da FEP hoje; a requalificação da FEP com o Curso In-
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termissivo (CI); os registros assistenciais; os registros dos parafatos e parafenômenos; o resguardo
do indispensável.
Parafatologia: a agendex máxima; a agendex da ofiex; a marca extrafísica de excelência
evolutiva; o instrumento do evoluciólogo; a tarefa do evoluciólogo; a holobiografia pessoal; a holomemória pessoal; as autorretrocognições; os compromissos intermissivos da autoproéxis; a parapsicoteca; a unidade de informação evolutiva; o saldo policármico da grafopensenidade da FEP;
a reciclagem da FEP da consciex transmigrada; a mudança da parajurisdição (Paradireitologia);
a FEP na condição de bilhete da bagagem progressiva da consciência.
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 Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório conscienciológico do
Curso Intermissivo (CI).
Enumerologia: a ficha de conduta íntima (sintética); a ficha médica pessoal (prontuário); a ficha criminal (BO; folha corrida); a ficha de avaliação crítica (resenha de obra escrita);
a ficha de antecedentes (antropométrica); a ficha-aura (Bioenergética); a ficha do diário do projetor (Projeciologia).
Binomiologia: o binômio proéxis-compléxis; o binômio recebimentos-retribuições; o binômio (dupla) conscin-evoluciólogo; o binômio intrafisicalidade-extrafisicalidade; o binômio Autoconscienciometrologia-Autopesquisologia; o binômio FEP-autabnegação; o binômio FEP-autoconstrangimento.
Trinomiologia: o trinômio retrofatos-fatos-parafatos.
Polinomiologia: o polinômio tudo-simultaneamente-aqui-agora; o polinômio racionalidade-eficácia-produtividade-evolutividade; o polinômio intenção-priorização-verbação-acerto.
Antagonismologia: o antagonismo Subcerebrologia / Paracerebrologia; o antagonismo
acerto / desacerto; o antagonismo atenuantes / agravantes.
Politicologia: a evoluciocracia; a proexocracia (Cognópolis); a meritocracia; a cosmoeticocracia.
Filiologia: a cognofilia; a mnemofilia; a conscienciofilia; a evoluciofilia.
Sindromologia: a síndrome do estrangeiro; a síndrome da ectopia afetiva (SEA).
Mitologia: a Antimitologia.
Holotecologia: a consciencioteca; a diarioteca; a inventarioteca; a evolucioteca; a conscienciometroteca; a retrocognoteca; a sincronoteca.
Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Autovivenciologia; a Paraprocedenciologia;
a Parageneticologia; a Autoproexologia; a Autoconscienciometrologia; a Holobiografologia; a Cosmoeticologia; a Parataxologia; a Paratecnologia; a Parantropometria; a Holoperfilologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a semiconsciex; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual;
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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 evoluciólogo-ficheiro; o fichador extrafísico; o arquiteto 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 evolucióloga; a exemplarista; a intelectual;
a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;
a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente;
a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra;
a mulher de ação; a evolucióloga-ficheira; a fichadora extrafísica; a arquiteta de ideias.
Hominologia: o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens archivista; o Homo sapiens evolutiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: Minificha Evolutiva Pessoal = a da consciênçula; Maxificha Evolutiva
Pessoal = a do genocida; Megaficha Evolutiva Pessoal = a da Conscientia libera (CL).
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 Ficha Evolutiva Pessoal, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
02. Agenda de autopensenização: Pensenologia; Homeostático.
03. Agendex da ofiex: Extrafisicologia; Homeostático.
04. Arquivologia: Experimentologia; Neutro.
05. Autopromoção evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
06. Autossuperação específica: Experimentologia; Homeostático.
07. Ofiexologia: Assistenciologia; Homeostático.
08. Planilha evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
09. Ranque assistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
10. Tempo dos Cursos Intermissivos: Parapedagogiologia; Homeostático.

A MELHORIA DA FICHA EVOLUTIVA PESSOAL É FATOR
INDISPENSÁVEL CONSTANTE DOS OBJETIVOS PRIORITÁRIOS DE QUALQUER CONSCIÊNCIA, CONSCIN OU CONSCIEX, QUANDO INTERMISSIVISTA OU COGNOPOLITA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, vive atento à ficha evolutiva pessoal? O saldo
estará melhor depois desta vida humana?
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F I DU S AC H AT E S
(CONVIVIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O fidus achates é o amigo fiel, o companheiro devotado ou a pessoa leal inteiramente confiável por parte da conscin lúcida.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo do idioma Latim, fidus, significa “firme; seguro; leal; sincero; discreto; permanente; durável; amigável; amigo; resoluto”. O vocábulo do mesmo idioma Latim,
achates, é o nome dado por Públio Virgílio Marão (70–19 a.e.c.) ao personagem Achates, “fiel
companheiro de Eneias”, tornando-se com o tempo, sinônimo de “amigo fiel; companheiro devotado”.
Sinonimologia: 1. Amigo fiel. 2. Amigo leal. 3. Companheiro devotado.
Neologia. As duas expressões compostas fidus achates intrafísico e fidus achates extrafísico são neologismos técnicos da Conviviologia.
Antonimologia: 1. Amigo infiel. 2. Amigo da onça. 3. Amigo-urso. 4. Pessoa desleal.
5. Punica fides. 6. Pessoa invejosa. 7. Falso amigo.
Estrangeirismologia: a faithful friend; o Conviviarium; o Experimentarium; a otimização e o upgrade da autoproéxis pela participação na maxiproéxis; a coniunctio; o rapport multimilenar entre as conscins; a aura popularis; a awareness afetiva; a amicability; o attachment;
a friendship; a amitié amoureuse.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência da convivialidade intra e extrafísica da conscin.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da convivialidade; o holopensene da interconfiança; os benignopensenes; a benignopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os
conviviopensenes; a conviviopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: o senso de segurança afetiva; a constância das afeições; a veracidade das
afirmações; o ato de estar sempre presente nos momentos decisivos; o ombro amigo; o acolhimento fraterno; a escuta atenta; a palavra reconfortante; o auxílio generoso; a heterocrítica sincera
na hora justa; a disponibilidade para somar esforços; a predisposição para perdoar imaturidades;
a aceitação do nível evolutivo alheio; a renovação permanente do vínculo de confiança mútua;
a amizade construída em bases sólidas.
Parafatologia: o mérito evolutivo na conquista de paramizades sadias; a autovivência do
estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo dos acertos entre as pessoas afins; o sinergismo da dupla evolutiva composta por 2 fidus achates; o sinergismo potente das amizades; o sinergismo empatia-afeição-compreensão.
Principiologia: o princípio da empatia evolutiva; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio de ninguém evoluir sozinho; a associação de princípios; o princípio da
convivialidade sadia; o princípio da afinidade interconsciencial; o princípio da atração entre os
afins; o princípio da megafraternidade; o princípio da interdependência evolutiva; o princípio da
evolutividade grupal.
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Codigologia: o código de valores pessoais; o código pessoal de Cosmoética (CPC);
o código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria da evolução consciencial em grupo.
Tecnologia: a conjugação das técnicas do detalhismo e da exaustividade aplicadas
à convivialidade sadia; a técnica etológica do salto baixo; a técnica do cultivo das amizades.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da vida cotidiana diuturna; o laboratório conscienciológico da Proéxis; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia;
o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da dupla
evolutiva; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da
Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Grupocarmologia.
Efeitologia: os efeitos potencializadores do entendimento evolutivo entre as pessoas; os
efeitos reconfortantes de haver consciências com quem se contar quando necessário; os efeitos
da satisfação benévola inescondível no fortalecimento da amizade; os efeitos interpresidiários do
endosso afetivo irrefletido; os efeitos da competitividade corroendo os laços de amizade.
Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade.
Binomiologia: o binômio vontade-motivação; o binômio motivação pessoal–motivação
grupal; o binômio dinamismo-manutenção; o binômio sinceridade-candura; o binômio traforismo-autoconfiança; o binômio (dupla) orientador evolutivo–orientando proexista; o binômio heteromotivação-automotivação; o binômio admiração-discordância; o binômio autoimperdoamento-heteroperdoamento; o binômio autocrítica-heterocrítica.
Interaciologia: a interação pais-filhos; a interação mestres-alunos; a interação entre os
parceiros da dupla evolutiva; a interação entre os integrantes do grupo evolutivo; a interação
entre os elementos da Humanidade e Para-Humanidade; a interação convergência-divergência;
a interação autodesassédio-heterodesassédio.
Crescendologia: o crescendo gerado pelo alargamento da cosmovisão pessoal; o crescendo fatos-parafatos; o crescendo detalhe isolado–detalhes conjuntos; o crescendo amoralidade-imoralidade-moralidade; o crescendo visionarismo-paraprospectiva; o crescendo pesquisístico; o crescendo Patologia Pessoal-Sociopatologia; o crescendo evolutivo reproduzir-aprimorar.
Trinomiologia: o trinômio trafores-trafares-trafais; o trinômio deficitário malinformação-seminformação-subinformação; o trinômio fato-autodiscernimento-interpretação; o trinômio
Debatologia-Refutaciologia-Argumentologia; o trinômio pesquisa-leitura-consulta; o trinômio
mundinho-interiorose-apriorismose; o trinômio interesse-meta-evolução; o trinômio afeto-respeito-cooperação.
Polinomiologia: o polinômio volição-decisão-repetição-exatidão.
Antagonismologia: o antagonismo aceitação / rejeição; o antagonismo amizade frutífera / amizade regressiva; o antagonismo amizade ociosa / família consciencial; o antagonismo
amizade doadora / amizade credora; o antagonismo amigo / inimigo; o antagonismo amizade
/ namoro; o antagonismo amizade / paixão; o antagonismo lealdade cosmoética / fidelidade acrítica.
Politicologia: a democracia pura.
Legislogia: a lei da empatia; a lei do maior esforço; a lei da interdependência consciencial; a lei da grupalidade; as leis básicas da evolução; as leis da Proexologia; a lei da interassistencialidade; a lei da inseparabilidade grupocármica.
Filiologia: a sociofilia; a comunicofilia; a gregariofilia; a xenofilia; a neofilia; a evoluciofilia; a assistenciofilia.
Holotecologia: a socioteca; a analiticoteca; a ideoteca; a heuristicoteca; a experimentoteca; a cognoteca; a mentalsomatoteca.
Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Duplologia; a Intrafisicologia; a Sociologia;
a Evoluciologia; a Proexologia; a Autodiscernimentologia; a Holomaturologia; a Autopriorologia;
a Autofocologia; a Extrafisicologia; a Intermissiologia; a Autoparaprocedenciologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a consciência-medicamento.
Masculinologia: o fidus achates; o amigo fiel; o aliado cosmoético; o amparador extrafísico; 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 amiga fiel; a aliada cosmoética; a amparadora extrafísica; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga;
a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga;
a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora;
a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens convivor; o Homo sapiens convivator; o Homo sapiens
conviventialis; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens plenus; o Homo sapiens prioritarius;
o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens amicator; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens socialis; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens confidens; o Homo sapiens confidentior; o Homo sapiens comparticipans; o Homo sapiens coperquisitor.
V. Argumentologia
Exemplologia: fidus achates intrafísico = a conscin amiga inteiramente confiável; fidus
achates extrafísico = a consciex amiga inteiramente confiável.
Culturologia: a cultura da intercooperação; a Culturologia da Conviviologia; a Paraculturologia e Paraconviviologia.
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 fidus achates, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acerto grupocármico: Grupocarmologia; Homeostático.
02. Aglutinação interconsciencial: Conviviologia; Neutro.
03. Amizade interativa: Conviviologia; Neutro.
04. Amizade raríssima: Conviviologia; Neutro.
05. Autodiscernimento afetivo: Mentalsomatologia; Homeostático.
06. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
07. Círculo de relações: Conviviologia; Neutro.
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Companhia eletiva: Conviviologia; Neutro.
Endosso sentimental: Psicossomatologia; Neutro.
Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
Integridade consciencial: Autevoluciologia; Homeostático.
Interconfiança: Interconfianciologia; Homeostático.
Paradoxo amizade-debate: Paradoxologia; Homeostático.
Princípio da empatia evolutiva: Evoluciologia; Neutro.
Valor existencial: Paraxiologia; Neutro.

A AMIZADE FIEL, INTEIRAMENTE CONFIÁVEL, SEJA
DE HOMEM OU DE MULHER, É PEÇA DE ENORME RELEVÂNCIA NA EXISTÊNCIA, AUTEVOLUÇÃO E CONSECUÇÃO
DA PROÉXIS DE TODA CONSCIN INTERMISSIVISTA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, cultiva a amizade fiel? Qual o nível da qualidade
dessa amizade?
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FILÃO AUTEVOLUTIVO
(AUTEVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O filão autevolutivo é o rumo fixado prioritariamente, com inteligência,
pela conscin lúcida na dinâmica da evolução consciencial.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra filão deriva do idioma Francês, filon, “filão”, e esta do idioma Italiano, filone, aumentativo de filo, “fio”. Surgiu no Século XIX. O elemento de composição auto
provém do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O termo evolutivo procede do idioma Francês, evolutif, de évolution, e este do idioma Latim, evolutio, “ação de percorrer, de desenrolar”. Apareceu em 1873.
Sinonimologia: 1. Vertente autevolutiva. 2. Viés autevolutivo.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 4 cognatos derivados do vocábulo filão: filanete; filonar; filonete; filoniano.
Neologia. As 3 expressões compostas filão autevolutivo, filão autevolutivo intrafísico
e filão autevolutivo interdimensional são neologismos técnicos da Autevoluciologia.
Antonimologia: 1. Autodispersão consciencial. 2. Alienação consciencial.
Estrangeirismologia: o timing preciso na exploração do filão autevolutivo; o Tenepessarium; o Projectarium; o Proexarium; o Evolutionarium; o Ofiexarium; o Despertarium; o Interassistentiarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturescência da evolução consciencial.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal firmado no megafoco autevolutivo; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade.
Fatologia: o filão autevolutivo; a análise cronêmica da autorrentabilidade evolutiva; os
diversos veios de interassistência cosmoética possíveis; a atenção inteligente às vantagens autevolutivas de ocasião; os filões de oportunidades evolutivas aflorados e por aflorar na Cognópolis.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a fixação do extrapolacionismo evolutivo; as fontes de experiências
cosmoéticas interdimensionais.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo fixação consciencial–dinamismo evolutivo; o sinergismo
do megatrafor e materpensene alinhados ao filão autevolutivo.
Principiologia: o princípio da descrença; o princípio evolutivo do devagar e sempre;
o princípio evolutivo de unir o útil ao mais rentável; o princípio de a interassistencialidade ser
investimento evolutivo rentável e seguro; o princípio da evolução consciencial inevitável; o princípio de os fins não justificarem os meios; o princípio evolutivo de aproveitamento máximo da
existência intrafísica.
Codigologia: a implantação teática do código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da seriéxis a partir de fixações temporárias; a teoria do mais rentável; os ricos filões contemporâneos da teoria da Era da Aceleração da História Humana.
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Tecnologia: a técnica da fixação da concentração da atenção durante 5 horas de reflexão; a repetição técnica favorecendo a fixação; a técnica de apreensão imediata do mais rentável; as técnicas de autorganização; as técnicas de aproveitamento máximo do tempo evolutivo;
as técnicas de registro permitindo a análise cronêmica da autorrentabilidade evolutiva; as técnicas do entesouramento consciencial.
Voluntariologia: o assentamento planetário do voluntariado tarístico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório
conscienciológico da autorganização.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Proexólogos; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos.
Efeitologia: os efeitos da fixação psicofísica homeostática; os efeitos do assenhoramento das conquistas evolutivas tornadas permanentes; os efeitos autopotencializadores do entrosamento máximo do filão autevolutivo escolhido ao binômio autopotenciais-autocompetências; os
efeitos das aquisições cognitivas na descoberta de novos filões autevolutivos; os efeitos do abertismo consciencial na identificação do filão autevolutivo mais rentável ao momento evolutivo.
Neossinapsologia: a fixação das neossinapses e paraneossinapses intermissivas, evolutivas, básicas; a mina de enriquecimento neossináptico.
Ciclologia: o ciclo criatividade-manutenção; o ciclo leitura-reflexão-escrita; o ciclo de
revisão e atualização do Manual de Prioridades Pessoais.
Binomiologia: o binômio hábitos saudáveis–rotinas úteis; o binômio neoverpon–neofilão autevolutivo.
Crescendologia: o crescendo prática-repetição-fixação; o crescendo geométrico dos dividendos evolutivos na fixação no rentável; o crescendo crise de crescimento–ultrapassagem do
gargalo–mudança de patamar–novos desafios.
Trinomiologia: o trinômio evolutivo prioritário fixação de trafores–extinção de trafares–aquisição de trafais; o trinômio essencial vontade-intenção-autodisciplina; o trinômio firmeza-equilíbrio-estabilidade; o trinômio fixar o rentável–descartar o inócuo–eliminar o prejudicial;
a conquista do trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio tenepes-ofiex-autodesperticidade.
Polinomiologia: o polinômio captação-fixação-manutenção-recuperação; o polinômio
convenção dos códigos–fixação holomnemônica–megagescon criptografada–reconhecimento retrocognitivo; a análise dos resultados no polinômio curto prazo–médio prazo–longo prazo–longuíssimo prazo; o polinômio pessoa certa–momento correto–contexto adequado–ação precisa;
o polinômio decisão-vontade-esforço-persistência.
Antagonismologia: o antagonismo superfixação intrafísica (conscin trancada) / consciência contínua; o antagonismo fixação / dispersão; o antagonismo negócio evolutivo / negocinho autocorruptor; o antagonismo realismo tarístico / ilusões mundanas; o antagonismo fixação
do rentável / rigidez automimética; o antagonismo conscin tenaz / conscin multívola; o antagonismo neofilão autevolutivo / retrofilão autevolutivo; o antaganismo filão autevolutivo pioneiro
/ filão autevolutivo explorado.
Paradoxologia: o paradoxo da fixação intrafísica de vida em vida humana com autevolução consciencial marcante.
Politicologia: a democracia pura.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à máxima rentabilidade evolutiva.
Filiologia: a fixação psicofisiológica escravizante do estado da biofilia monopolizadora.
Sindromologia: o empenho na antidispersividade superando a síndrome da dispersão
consciencial.
Holotecologia: a Fozteca; a cognoteca; a recexoteca; a proexoteca; a gregarioteca;
a parapsicoteca; a convivioteca.
Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Autodiscernimentologia; a Autopriorologia;
a Autocosmoeticologia; a Etologia; a Intrafisicologia; a Extrafisicologia; a Parapercepciologia;
a Holomaturologia; a Autorrecexologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens fixator; o Homo sapiens locator; o Homo sapiens parageopoliticus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens communitarius; o Homo sapiens
cognopolita; o Homo sapiens evolutiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: filão autevolutivo intrafísico = o rumo fixado prioritariamente, com inteligência, pela conscin lúcida na dinâmica da evolução consciencial, empregando a automegagescon escrita; filão autevolutivo interdimensional = o rumo fixado prioritariamente, com inteligência, pela conscin lúcida na dinâmica da evolução consciencial, empregando os recursos paraperceptivos a partir da tenepes.
Culturologia: a cultura da Autevoluciologia.
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 filão autevolutivo, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
02. Alcova blindada: Intrafisicologia; Homeostático.
03. Autoposicionamento de ponta: Autopriorologia; Homeostático.
04. Biofilia monopolizadora: Intrafisicologia; Nosográfico.
05. Cápsula do tempo cinemascópica: Autorrevezamentologia; Neutro.
06. Chão: Intrafisicologia; Neutro.
07. Cognopolita: Intrafisicologia; Homeostático.
08. Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional: Conviviologia; Homeostático.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Fixação: Intrafisicologia; Neutro.
Fixação no rentável: Autevoluciologia; Homeostático.
Geopolítica desassediadora: Consciencioterapia; Neutro.
Localização: Proxêmica; Neutro.
Necessidade evolutiva: Autevoluciologia; Neutro.
Radicação vitalícia na Cognópolis: Ressomatologia; Homeostático.
Reagrupamento evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.

O RUMO FIXADO PRIORITARIAMENTE, COM INTELIGÊNCIA, PELA CONSCIN LÚCIDA, INTERMISSIVISTA, NA DINÂMICA DA EVOLUÇÃO CONSCIENCIAL, DEMARCA A SUA
MELEX OU EUFOREX PÓS-DESSOMÁTICA FUTURA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, busca detectar os filões autevolutivos? Você trabalha mais em quais áreas da evolução consciencial? Por qual razão?
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FILHA CUIDADORA
(INTERASSISTENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A filha cuidadora é a conscin, descendente ginossomática, acolhedora, empática e voluntária, a qual se responsabiliza por auxiliar e assistir os genitores de idade avançada,
provendo conforto holossomático e melhoria da qualidade de vida.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo filha deriva do idioma Latim, filia, “descendente; aquela que origina, natural”; “a mulher em relação aos pais; descendente”. Surgiu no Século XIII. O termo cuidado deriva também do idioma Latim, cogitatus, “meditado; pensado; refletido”, de cogitare, “agitar no espírito; remoer no pensamento; pensar; meditar; projetar; preparar”. Apareceu no Século
XIII.
Sinonimologia: 1. Filha assistente dos genitores. 2. Filha protetora dos progenitores.
3. Filha zelante do bem-estar dos pais.
Neologia. As 3 expressões compostas filha cuidadora, filha cuidadora novata e filha
cuidadora veterana são neologismos técnicos da Interassistenciologia.
Antonimologia: 1. Filha negligente na assistência aos pais. 2. Filha ausente. 3. Mulher
cuidadora profissional.
Estrangeirismologia: o stai attento com os pais; o rapport entre genitores e filhos;
o link interconsciencial; o Conviviarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência da interassistencialidade.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Interassistenciologia; o holopensene acolhedor;
os autopensenes; a autopensenidade fraterna; o holopensene grupal; o holopensene individual;
a autopensenização interassistencial; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes;
a ortopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade;
a necessidade do holopensene pessoal cosmoético; o holopensene empático; o holopensene do
idoso religioso dificultando a tares.
Fatologia: a empatia da filha no processo de assistência ao idoso; a comunicação clara
gerando confiança entre o assistido (pais) e a assistente (filha); as sutilezas da comunicação não-verbal; o ato de saber lidar com o desequilíbrio familiar em determinados momentos; a atenção
detalhista com o ambiente no conforto do paciente; a autorreflexão levando à reciclagem do assistente e assistido; a manutenção do clima positivo familiar a partir da habilidade comunicativa entre cuidador e paciente; a lucidez nas interações; a observação constante do cuidador; a cosmoeticidade nas atitudes diuturnas; a profilaxia da conflitividade; a planilha organizacional medicamentosa; a atenção especial dedicada a alguém; o carinho aconchegante no lar; o bem-estar do
cuidador; o não arrependimento dos cuidados; a convivência com grupos evolutivos; as verpons;
a resiliência final; a inteligência evolutiva (IE); a preparação pré-dessoma dos genitores.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o amparo extrafísico de função; as manifestações da clarividência viajora envolvendo pais e filhos; a assimilação
simpática (assim); a desassimilação simpática (desassim) necessária; a predisposição para o amparo extrafísico; a exaustão das energias conscienciais exigindo refazimento bioenergossomático;
a importância do uso das energias conscienciais interassistenciais de maneira consciente; a limpeza energética no ambiente do assistido.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo filha atenciosa–idoso assistido; o sinergismo bioenergético EV–arco voltaico craniochacral; o sinergismo energético filha cuidadora–genitores; o sinergismo empatia–percepção compreensiva; o sinergismo palavras esclarecedoras–paciência–acalmia; o sinergismo egocarma-grupocarma; o sinergismo bom humor–desrepressão holossomática.
Principiologia: o princípio da grupalidade; o princípio de intencionar o melhor para
todos; o princípio da assistência recíproca entre filha cuidadora e genitores; o princípio do aperfeiçoamento contínuo da filha cuidadora; o princípio do não abandono dos cuidados aos pais;
o princípio da convivialidade interconsciencial.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC).
Teoriologia: a teoria da evolução em grupo priorizando a vivência de fatos e parafatos;
a teoria da evolução consciencial conjunta; a teoria da prática da tenepes; a teoria da família
sistêmica; a teoria da interprisão grupocármica; a teoria da serialidade; a teoria do EV aplicado
todos os dias; a teoria do holossoma homeostático.
Tecnologia: a técnica da reciclagem existencial; a técnica da assistência realizada;
a técnica da autodeterminação; a técnica da autopesquisa; a técnica do diálogo entre a filha cuidadora e os pais; a técnica da autopensenização diária; a técnica das pequenas tarefas diárias;
a técnica da mobilização básica de energias (MBE); a técnica da desassimilação necessária;
a técnica do arco voltaico craniochacral.
Voluntariologia: a disponibilização de tempo para o voluntariado interassistencial;
o voluntariado conscienciológico coexistente com o voluntariado da Cuidadologia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do Estado Vibracional; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório conscienciológico da Autodespertologia;
o laboratório conscienciológico da grupalidade; os plantões diuturnos na UTI enquanto laboratório conscienciológico; o laboratório da Consciencioterapia; o laboratório da Autossinaleticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Grupocarmologia.
Efeitologia: os efeitos cognitivos da solidariedade interassistencial no trinômio (trio)
cuidador–assistido–família do assistido; o efeito da organização na convivência grupocármica;
os efeitos cuidadológicos no binômio (dupla) idoso assistido–filha cuidadora; o efeito do exemplarismo pessoal na reciclagem grupocármica; os efeitos das exteriorizações energéticas das melhores energias nos ambientes intrafísicos; os efeitos interassistenciais do abertismo consciencial; os efeitos da tares cosmoética; o efeito Hulk; os efeitos do arco voltaico craniochacral diário.
Neossinapsologia: os bagulhos autopensênicos dificultando a dinâmica geradora de
neossinapses; a motivação assistencial formando neossinapses; as reciclagens pessoais realizadas
abrindo neossinapses evolutivas.
Ciclologia: o ciclo sono–vigília intrafísica; o ciclo primavera-verão-outono-inverno;
o ciclo do check-up holossomático; o ciclo amparo de função–assistência qualificada; o ciclo das
descobertas na convivência.
Enumerologia: a autocompreensão da filha cuidadora; o acolhimento da filha cuidadora; a adaptação da filha cuidadora; a organização da filha cuidadora; a empatia da filha cuidadora; a disposição da filha cuidadora; as recins da filha cuidadora.
Binomiologia: o binômio mãe–filha cuidadora; o binômio pai–filha cuidadora; o binômio consolação-esclarecimento; o binômio filha cuidadora interassistencial–bem-estar do idoso;
o binômio simpatia-empatia; o binômio afeto-acolhimento; o binômio atenção-percepção; o binômio esforço-satisfação; o binômio assim-desassim; o binômio admiração-discordância; o binômio paradigma religioso–paradigma consciencial.
Interaciologia: a interação filha cuidadora–pais idosos; a interação fortalecimento intraconsciencial–imperturbabilidade; a interação autodesassédio-heterassistência; a interação
amparador–filha cuidadora–genitor.
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Crescendologia: o crescendo gratidão-retribuição-inovação; o arco voltaico craniochacral intermediando o crescendo tacon-tares; o crescendo interesse pelos pais–dedicação assistencial da cuidadora; o crescendo iscagem amadora–iscagem lúcida.
Trinomiologia: o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento; o trinômio aqui-agora-já; o trinômio vontade-posicionamento-superação; o trinômio afeto-compreensão-esclarecimento.
Polinomiologia: o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio
postura-voz-olhar-gesto; o polinômio amparabilidade-imperturbabilidade-reflexão-lucidez.
Antagonismologia: o antagonismo manipulação interconsciencial / respeito aos direitos conscienciais; o antagonismo empatia / antipatia; o antagonismo egoísmo / fraternismo;
o antagonismo dogmatismo religioso / universalismo; o antagonismo filha ausente / filha cuidadora; o antagonismo atenção / desatenção; o antagonismo perfil tarístico / perfil taconístico;
o antagonismo assédio / amparo.
Paradoxologia: o paradoxo de a filha cuidadora não cuidar de si mesma; o paradoxo
de o assédio intra ou extrafísico poder contribuir para a lucidez da conscin; o paradoxo de quanto mais se assiste o outro mais se é assistido; o paradoxo de a doença dos pais fortalecer a filha
cuidadora para o amparo; o paradoxo de a heterocrítica servir como autocrítica.
Politicologia: a lucidocracia; a desassediocracia; a meritocracia; a democracia sustentadora do saber cuidar; a exemplocracia; a conscienciocracia; a cosmoeticocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicado ao cuidado dos genitores; as leis da Fisiologia Humana; a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei da interassistencialidade; a lei da empatia.
Filiologia: a conviviofilia; a amparofilia; a coerenciofilia; a cosmoeticofilia; a cosmofilia; a interassistenciofilia; a grupofilia.
Fobiologia: a aquafobia; a evitação da neofobia; o esclarecimento da tanatofobia; o enfrentamento da proexofobia; a decidofobia; o autenfrentamento da glossofobia; a superação da
evoluciofobia.
Sindromologia: a superação da síndrome da nostalgia; o enfrentamento da síndrome do
estrangeiro (SEST) no grupo evolutivo; o combate à síndrome da dispersão consciencial; a compreensão da síndrome da autovitimização; a síndrome do conflito de paradigmas; a superação da
síndrome do pânico.
Maniologia: a mania da perfeição; a mania da autoprocrastinação; a mania da proteção;
a superação da mania de julgar estar incomodando; a superação da mania de esquecer de si.
Mitologia: o mito da família perfeita; a quebra de paradigmas míticos no ambiente familiar.
Holotecologia: a interassistencioteca; a convivioteca; a cosmoeticoteca; a grupocarmoteca; a proexoteca; a tenepessoteca; a pesquisoteca.
Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Cuidadologia; a Cosmoeticologia; a Autoconviviologia; a Homeostaticologia; a Tenepessologia; a Pensenologia; a Assistenciologia Grupocármica; a Grupocarmologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin cuidadora; a isca humana lúcida; a conscin amparadora; o ser
desperto; o ser interassistencial; a conscin esclarecedora.
Masculinologia: o filho cuidador; o cuidador imaturo; o cuidador veterano; o cuidador
voluntário; o cuidador informal; o cuidador formal; o fisioterapeuta; o nutricionista; o enfermeiro;
o médico; o psicólogo o amparador intrafísico; o projetor consciente; o filho cosmoético; o reeducador; o duplista; o intermissivista; o tenepessista; o exemplarista; o proexista; o comunicólogo;
o reciclante existencial; o inversor existencial; o autopesquisador; o verbetógrafo; o tertuliano;
o teletertuliano; o conscienciólogo; o autodidata; o intelectual; o acompanhante; o escritor; o tocador de obras; o homem de ação.
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Femininologia: a filha cuidadora; a cuidadora novata; a cuidadora veterana; a cuidadora
voluntária; a cuidadora informal; a cuidadora formal; a fisioterapeuta; a nutricionista; a enfermeira; a médica; a psicóloga a amparadora intrafísica; a projetora consciente; a filha cosmoética; a reeducadora; a duplista; a intermissivista; a tenepessista; a exemplarista; a proexista; a comunicóloga; a reciclante existencial; a inversora existencial; a autopesquisadora; a verbetógrafa; a tertuliana; a teletertuliano; a consciencióloga; a autodidata; a intelectual; a acompanhante; a escritora;
a tocadora de obras; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens parapsychicus cosmoethicus; o Homo sapiens curator; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens despertus.
V. Argumentologia
Exemplologia: filha cuidadora novata = a pré-serenona vulgar com pouca experiência
quanto à prática da interassistência aos genitores; filha cuidadora veterana = a conscin feminina
autoconsciente e hábil na prestação de assistência aos pais.
Culturologia: a cultura da Cuidadologia; a cultura da Interassistenciologia; a cultura
da Grupocarmologia; a cultura do acompanhamento interassistencial; a cultura da intercompreensão.
Taxologia. Segundo a Assistenciologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 7 atividades utilizadas na Conscienciologia, favoráveis ao aperfeiçoamento da filha cuidadora:
1. Cursos de campos bioenergéticos.
2. Consciencioterapia.
3. Docência.
4. Escrita conscienciológica.
5. Tenepes.
6. Verbetografia.
7. Voluntariado conscienciológico.
Caracterologia. Sob a ótica da Autexperimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 8 posturas ou condições vivenciadas pela filha cuidadora:
1. Assistencialidade: predisposição em auxiliar outras consciências.
2. Autenfrentamento: capacidade de transformar para melhor qualquer aspecto paralisador da evolução da consciência.
3. Autodesassedialidade: vivência teática da autodefesa intra e extrafísica, com o intuito de promover a manutenção do equilíbrio pessoal íntimo.
4. Automotivação: ânimo, entusiasmo, interesse ou disposição para enfrentar com vigor, paciência e persistência as diversas fases do convívio grupal.
5. Autopesquisa: aplicação de recursos, métodos, técnicas e instrumentos para o estudo
de si mesma.
6. Autotares: autesclarecimentos a favor da cosmoética.
7. Reeducação recíproca: instrução mútua por meio do exemplarismo individual
e grupal.
8. Saúde holossomática: condição equilibrada de todos os veículos da consciência.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com a filha cuidadora, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aconchego: Psicossomatologia; Neutro.
02. Amparador extrafísico: Interassistenciologia; Homeostático.
03. Autopacificação teática: Pacifismologia; Homeostático.
04. Autopesquisa da imperturbabilidade: Autevoluciologia; Homeostático.
05. Assistenciologia Grupocármica: Interassistenciologia; Homeostático.
06. Casa pró-idoso: Conviviologia; Neutro.
07. Consciência assistente: Interassistenciologia; Homeostático.
08. Cuidado intensivo humanizado: Intensivismologia; Homeostático.
09. Cuidador multidimensional: Interassistenciologia; Homeostático.
10. Cuidador voluntário: Interassistenciologia; Homeostático.
11. Desordem familiar: Interprisiologia; Nosográfico.
12. Interação cuidador-paciente: Interassistenciologia; Neutro.
13. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
14. Interrelação mãe-filha: Conviviologia; Neutro.
15. Minipeça interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.

A FILHA CUIDADORA ATUA COM INTELIGÊNCIA EVOLUTIVA PARA OFERECER ASSISTÊNCIA HOLOSSOMÁTICA
COSMOÉTICA AOS PAIS IDOSOS, GERANDO SEGURANÇA,
EQUILÍBRIO E BEM-ESTAR FAMILIAR NO COTIDIANO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, considera relevante prover conforto holossomático aos pais idosos? Por quais razões?
Filmografia Específica:
1. As Cinco Pessoas que Você Encontra no Céu. Título Original: The Five People You Meet in Heaven.
País: EUA. Data: 2004. Duração: 160 minutos. Gênero: Drama. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês; & Português (em DVD). Direção: Lloyd Kramer. Elenco: Jon Voight; Ellen Burstyn; Jeff Daniels; Dagmara Dominczyk; Steven Grayhm; Michael Imperioli; & Callum Keith Rennie. Produção: Howard Ellis. Desenho de Produção: Caroline Hanania. Direção de Arte: Sandy Cochrane. Roteiro: Mitch Albom, baseado no livro dele
mesmo. Fotografia: Kramer Morgenthau. Música: David Hirschfelder. Montagem: Igor Kovalik; Gillian McCarthy;
& Stuart Waks. Cenografia: Rose Marie McSherry. Efeitos Especiais: yU+Co. Companhia: Five People Productions
Inc.; & Hallmark Entertainment. Outros dados: Filme produzido para TV. Sinopse: Eddie viveu em meio a guerras e trabalho árduo. Quando completa 83 anos, ele sofre acidente no parque de diversão onde trabalhou a vida inteira. Logo depois, 5 pessoas irão lhe ajudar a rever determinados trechos da própria vida.
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; 125 expressões e ditos populares; 56 enus.; 1 foto; 6 ilus.; 1 microbiografia; 5 quadros sinópticos; 4 questionários; 17 técnicas; 5 teorias; 5 websites;
glos. 86 termos; 1 posf.; 20 cenografias; 20 infográficos; 56 filmes; 265 refs.; 2 apênds.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 2 a Ed. rev.
e aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2004; páginas 67, 75, 88,
114, 133, 147, 229, 246, 249 e 255.
2. Luz, Marcelo da; Onde a Religião termina?; pref. Waldo Vieira; revisores Erotides Louly; Helena Araujo;
& Valana Ferreira; 486 p.; 5 seções; 17 caps.; 12 documentários e minisséries; 17 E-mails; 39 enus.; 149 estrangeirismos;
1 foto; 1 microbiografia; 15 siglas; 2 tabs.; 16 websites; 79 infográficos; 22 filmes; 571 refs; 2 apênds.; alf.; geo.; ono.;
23,5 x 16 x 3 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011; páginas 332 e 333.
3. Rossa, Dayane; Oportunidade de Viver: Estudo sobre a Existência Humana e o Sentido da Vida; pref.
Amin Lascani; revisores Equipe de Revisores da Editares; 328 p.; 8 seções; 47 caps.; 22 E-mails; 192 enus.; 1 foto; 1 minicurrículo; 2 tabs.; 20 websites; glos. 179 termos; 10 filmes; 199 refs.; alf.; 23 x 16 cm; br.; Associação Internacional
Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 65, 69, 87, 95 a 141, 193, 196, 199, 208, 211, 214 e 257.
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4. Tornieri, Sandra; Mapeamento da Sinalética Energética Parapsíquica; 4 sessões; 55 caps; 296 p.; anexos;
2 apêndices; 51 refs.; 6 film.; pref.; enu.; glos. 189 termos; alf.; ono.; 21 x 14 cm; br.; Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2015;
páginas 29 a 188.
5. 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.; 3 a Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007;
páginas 174 a 215 e 1.005.
6. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites;
glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; 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 194, 261, 271,
318, 388, 389 e 403 a 447.
7. 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 21, 27 a 29, 39, 42, 45, 50, 55, 57, 66, 70, 74 e 79.
8. Idem; Nossa Evolução; revisor Tatiana Lopes; 170 p.; 15 caps.; 149 abrevs.; 17 E-mails; 1 foto; 1 microbiografia; 162 perguntas; 162 respostas; 13 websites; glos. 282 termos; 6 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3a Ed.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2010; páginas 7 a 118.
Webgrafia Específica:
1. Direito do Idoso - Conhecer para Defender; 72 p.; 8 caps, 29 refs; Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação; Conselho Estadual do Idoso; Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação, Conselho Estadual do Idoso; IOESC; Florianópolis, 2014; disponível em: http://187.4.200.245:81/cogemas/1a.Reuni%C3%A3o_CA%C3%87ADOR%2010%20DE%20MAR%C3%87O%20DE%202015/IDOSO/LIVRO%20%20CONH
ECER%20PARA%20DEFENDER%20-%20IDOSO.pdf; acesso em: 20.04.2017.
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FILIAL COGNITIVA
(AUTOCOGNICIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A filial cognitiva é a ligação de interdependência consciencial inevitável
entre a primeira condição evolutiva da conscin, ainda primária e incipiente, e a segunda condição
mais evoluída.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra filial deriva do idioma Latim, filialis, “filial”. Surgiu no Século
XV. O termo cognitivo procede igualmente do idioma Latim, cognitum, de cognoscere, “conhecer; adquirir conhecimento; aprender a conhecer; procurar saber; tomar conhecimento de; reconhecer”. Apareceu em 1873.
Sinonimologia: 1. Filial evolutiva. 2. Filial técnica.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 5 cognatos derivados do vocábulo filiação: filiada; filiado; filial; filiar; filiável.
Neologia. As 3 expressões compostas filial cognitiva, filial cognitiva primária e filial
cognitiva culminante são neologismos técnicos da Autocogniciologia.
Antonimologia: 1. Filiada comercial. 2. Filiada industrial.
Estrangeirismologia: o background cultural; o Zeitgeist.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturescência da Cogniciologia Cosmovisiológica.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autocognição evolutiva; os cosmopensenes;
a cosmopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; a matriz cognitiva do materpensene pessoal.
Fatologia: a filial cognitiva; o primeiro tempo evolutivo; o segundo tempo evolutivo;
a introdução à experiência; o curso primário; o vestibular evolutivo; o pré-requisito experimental;
o período de carência; o subtema; o tema principal ou titular; as cópias esboçantes das pararrealidades na dimensão intrafísica; o protótipo de matriz cognitiva a ser implantado no Megacentro
Cultural Holoteca.
Parafatologia: a conexão interdimensional; a conexão interdimensional acumulada;
a coesão interdimensional; a mutualidade interdimensional; o rebatimento interdimensional; o espelho interdimensional; a multidimensionalidade da consciência; o acesso pessoal à multidimensionalidade; a autodisponibilidade à paraperceptibilidade; as interrealidades; as relações entre as
dimensões conscienciais; as multiconexidades convergentes; o somatório das informações; as interfusões energéticas; as assimilações simpáticas (assins); as realidades interativas; o paravínculo;
a conexão soma-psicossoma; o cordão de prata; a justaposição dos veículos conscienciais; a dimener; as paracomunidades (comunexes); a matriz paracognitiva da Central Extrafísica da Verdade
(CEV).
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 cosmoético Teaticologia-Verbaciologia.
Principiologia: o principium prioritarius; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP);
o princípio dos fatos corroborarem os argumentos; o princípio da verbação teática pelo qual somente o ato anterior ratifica a fala ou a comunicação; o princípio da descrença a partir do autoparapsiquismo; os princípios parapsíquicos de recuperação dos cons magnos pessoais na área
da Parapercepciologia; o princípio do paracorpo do autodiscernimento; o princípio básico da
maxifraternidade; o princípio do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) vivenciado.
Teoriologia: o predomínio da autovivência (99%) verbaciológica sobre a teoria (1%).
Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente; as técnicas conscienciométricas, verbaciológicas e interassistenciais de resgate da responsabilidade evolutiva; a Paratecnologia Intelectiva Assistencial; a habilidade paratécnica, intelectual, pessoal; os paraconstructos-chave na
Paratecnologia da intelecção; a Paratecnologia da macrossomaticidade; a paratécnica da ofiex;
os frutos da técnica das 5 horas de reflexão; as Tecnologias inspiradas pela Paratecnologia;
a técnica da bissociação; a técnica das aproximações simples e complexas.
Voluntariologia: o voluntário teático da Conscienciologia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico básico da existência diuturna; o laboratório conscienciológico da Pensenologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Sociologia; o Colégio Invisível dos Epicons; o Colégio Invisível dos
Despertos; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível dos Proexistas.
Efeitologia: o efeito potencialmente esclarecedor das mensagens substanciadas pela vivência; o efeito da validação pessoal verbaciológica.
Neossinapsologia: as neossinapses intermissivistas sendo filiais dos cons magnos recuperados.
Ciclologia: o ciclo realização-verbalização.
Enumerologia: a versão simplificada; a versão acessória; a versão rudimentar; a versão
caricatural; a versão material; a versão patológica; a versão imatura.
Binomiologia: o binômio autocognição teática–tares eficaz; o binômio autocriticidade
sincera–autoincorruptibilidade; o binômio apresentação do projeto–realização da obra; o binômio bastidores-ribalta; o binômio cérebro-paracérebro; o binômio paramicrochip–ponteiro
consciencial; o binômio coadjuvação intrafísica–protagonismo extrafísico; o binômio discrição
intrafísica–superexposição extrafísica; o binômio identidade civil–identidade extra; o binômio
faculdades mentais–percepções extrassensoriais; o binômio original-cópia; o binômio especialismo-generalismo; o binômio microcosmo-macrocosmo; o binômio docente-preceptor; o binômio
monovida-Seriexologia; o binômio euforin-megaeuforização.
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 autoverbação-autodesassedialidade; a interação aportes existenciais–diretrizes da autoproéxis; a interação matriz cognitiva–filial cognitiva.
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.
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Trinomiologia: o trinômio autodiscernimento-automotivação-autorganização; o trinômio autocosmoeticidade-autocoerência-incorruptibilidade; o trinômio da hiperacuidade teática-verbação-confor; o trinômio fato jurídico–fato notório–versão dos fatos; o trinômio Teaticologia-Conformática-Verbaciologia; a autossustentação vital no trinômio Energossomatologia-Fisiologia-Economia; a autossustentação consciencial no trinômio autopotencialidades-autoconfiança-autorganização; o trinômio diretrizes-medidas-metas.
Polinomiologia: o polinômio (quarteto) evolutivo verbaciologista-epicon-evoluciólogo-Serenão.
Antagonismologia: o antagonismo autexposição esclarecedora / autexposição vaidosa;
o antagonismo fato autêntico / palavra oca; o antagonismo verbaciologista / publícola; o antagonismo Verbaciologia / Retórica; o antagonismo Policarmologia / Interprisiologia; o antagonismo
Verbaciologia / vanglória; o antagonismo radical apedeutismo formal / erudição parapsíquica;
o antagonismo psicosfera florescente / psicosfera apagada; o antagonismo distinção extrafísica
/ fama apenas intrafísica; o antagonismo paraperceptibilidade / materialidade.
Paradoxologia: o paradoxo consciência permanente–soma fugaz; o paradoxo de encontrarem-se disponíveis para muitos as verdades captadas por poucos; o paradoxo da simplificação da complexificação; o paradoxo da análise para a síntese; o paradoxo da simplicidade composta; o paradoxo da disciplina trazer liberdade; o paradoxo da normalização da forma propiciar a liberdade criativa do conteúdo; o paradoxo da imperturbabilidade adolescente da conscin
inversora hiperlúcida.
Politicologia: a parapsicocracia; a lucidocracia; a pacienciocracia; a cosmocracia;
a cosmoeticocracia; a meritocracia; a discernimentocracia.
Legislogia: a lei do devenir; a lei do retorno; a lei do movimento ininterrupto; a lei do
transformismo; a lei da seriéxis; a lei da impermanência; a lei da obsolescência; a lei do maior
esforço evolutivo na manutenção da autocoerência. As leis da Física e da Fisiologia Humana
restringindo a manifestação intrafísica dos paraconstructos.
Filiologia: a evoluciofilia; a praticofilia; a verbaciofilia; a evoluciofilia; a cienciofilia;
a priorofilia; a coerenciofilia.
Holotecologia: a evolucioteca; a mentalsomatoteca; a pensenoteca; a egoteca; a cosmoeticoteca; a convivioteca; a comunicoteca; a teaticoteca.
Interdisciplinologia: a Autocogniciologia; a Evoluciologia; a Conexologia; a Autexperimentologia; a Holomaturologia; a Paratecnologia; a Parapercepciologia; a Voluntariologia;
a Autopriorologia; a Autoproexologia.
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 ree-
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ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a 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 interactivus; o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens intermissivus; o Homo conscientiologus communitarius.
V. Argumentologia
Exemplologia: filial cognitiva primária = a primeira condição da conscin pré-serenona
participante do Colégio Invisível dos Epicons em relação aos participantes do Colégio Invisível
dos Serenões; filial cognitiva culminante = a primeira condição da conscin Serenona participante
do Colégio Invisível dos Serenões em relação aos participantes do Colégio Invisível das Consciexes Livres.
Culturologia: a Paraculturologia da Multidimensionalidade Consciencial.
Tabelologia. Sob a ótica da Autocogniciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
a tabela com 70 cotejos entre filiais cognitivas e matrizes cognitivas:
Tabela – Cotejos Filial Cognitiva–Matriz Cognitiva
Nos

Filial Cognitiva

Matriz Cognitiva

01.

Amigo raríssimo

Amparador extrafísico

02.

Amostragem

Estatística confiável

03.

Autobiografologia

Holobiografologia

04.

Autopensene

Materpensene

05.

Baratrosfera

Interlúdio

06.

Bom senso

Autodiscernimento

07.

Campainha de alarme

Sinalética energética e parapsíquica

08.

Carreira profissional intrafísica

Carreira evolutiva extrafísica

09.

Casamento

Duplologia

10.

CCCI

CCCE

11.

Celular

Paramicrochip

12.

Cérebro

Paracérebro

13.

Ciência Convencional

Conscienciologia

14.

Clarividência

Pangrafia

15.

Coincidência

Sincronicidade

16.

Colégio Invisível dos Epicons

Colégio Invisível dos Serenões

17.

Consciência liderada

Consciência líder

18.

Crença-Religião

Descrença-Conscienciologia
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Nos

Filial Cognitiva

Matriz Cognitiva

19.

Cultura

Paracultura

20.

Cultura eletronótica (Matéria)

Cultura conscienciológica (Consciência)

21.

Curriculum vitae

Ficha Evolutiva Pessoal (FEP)

22.

Diplomata

Evoluciólogo

23.

Doador de sangue universal

Ectoplasta

24.

Equipin

Equipex

25.

Escala etária humana

Escala evolutiva

26.

Estado vibracional (EV)

Central Extrafísica de Energia (CEE)

27.

Ética Humana

Cosmoética

28.

Euforia comum

Megaeuforização

29.

Família nuclear

Família consciencial

30.

Fenomenologia

Parafenomenologia

31.

Filosofia

Holofilosofia

32.

Genética

Paragenética

33.

Gestação humana

Gestação consciencial

34.

Grupocarma

Holocarma

35.

Guia cego extrafísico

Amparador extrafísico

36.

Holoteca do CEAEC

Parapsicoteca

37.

Homo sapiens sapiens

Homo sapiens serenissimus

38.

Identidade humana

Identidade extra

39.

Instituição Conscienciocêntrica (IC)

Comunidade Extrafísica (Comunex)

40.

Intelectualidade

Parapsiquismo

41.

Jurisprudência

Paradireitologia

42.

Laptop pessoal

Holomemória pessoal

43.

Manuais da Conscienciologia
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44.

Matéria

Energia

45.

Memória cerebral

Holomemória pessoal

46.

Mensagem

Conteúdo

47.

Monoglotismo

Poliglotismo

48.

Monovisão

Cosmovisão

49.

Número

Aritmética

50.

Palavra

Linguística

51.

Paradigma cartesiano

Neoparadigma conscienciológico

52.

Passado pessoal

Presente pessoal
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Filial Cognitiva

Matriz Cognitiva

53.

Personalidade anterior

Personalidade consecutiva

54.

Plágio

Original

55.

Pré-serenão

Serenão

56.

Prole

Pais

57.

Psicossoma

Mentalsoma

58.

Recéxis

Invéxis

59.

Reurbin (Reciclagem intrafísica)

Reurbex (Reurbanização extrafísica)

60.

Socin (Sociedade Intrafísica)

Sociex (Sociedade Extrafísica)

61.

Tacon (Tarefa da consolação)

Tares (Tarefa do esclarecimento)

62.

Telepatia

Conscienciês

63.

Tenepes (Tarefa energética pessoal)

Ofiex (Oficina extrafísica pessoal)

64.

Termo envilecido

Neologismo conscienciológico

65.

Terra natal (Domicílio humano)

Autoparaprocedência

66.

Tertúlia (Curso de Longo Curso)

Curso Intermissivo (CI)

67.

UNICIN

Estado Mundial

68.

Verpon

Central Extrafísica da Verdade (CEV)

69.

Vida humana

Vida extrafísica

70.

Voluntário conscienciológico

Conscin minipeça 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 a filial cognitiva, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Conexão interdimensional: Conexologia; Neutro.
02. Conscin-fonte: Autexperimentologia; Neutro.
03. Curso Intermissivo: Intermissiologia; Homeostático.
04. Elo: Evoluciologia; Neutro.
05. Maternação: Evoluciologia; Neutro.
06. Matriz cultural: Holoculturologia; Homeostático.
07. Multidimensionalidade consciencial: Parapercepciologia; Homeostático.
08. Paracontato: Parapercepciologia; Neutro.
09. Parafôrma holopensênica: Paraprocedenciologia; Neutro.
10. Parantecedência: Holobiografologia; Neutro.
11. Paraprocedência: Extrafisicologia; Neutro.
12. Parapsiquismo: Parapercepciologia; Homeostático.
13. Parautobiografia: Parageneticologia; Homeostático.
14. Paravínculo: Psicossomatologia; Homeostático.
15. Paravivência: Extrafisicologia; Neutro.
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A COMPREENSÃO MULTIEXISTENCIAL DA CONDIÇÃO
DAS FILIAIS COGNITIVAS, EM RELAÇÃO ÀS MATRIZES
EVOLUTIVAS, POR PARTE DA CONSCIÊNCIA INTERMISSIVISTA, POTENCIALIZA A COSMOVISIOLOGIA PESSOAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre as filiais cognitivas? Como se
situa você no universo dessas filiais em relação às matrizes evolutivas?
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FINALIZAÇÃO DE TAREFA
(AUTODESEMPENHOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A finalização de tarefa é a acabativa, o término, a culminação ou a conclusão do autodesempenho de projetos, obras ou empreendimentos evolutivos grupais ou individuais
sem solução de continuidade durante dias, semanas, meses, anos ou décadas, exigindo pertinente
balanço pessoal.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo final provém do idioma Latim Tardio, finalis, “relativo aos limites; que limita; que circunscreve; final”, de finis, “limite; fronteira; confins; raia; marco divisório; país; região; território; alvo; meta; mira; ponto; fito; escopo; acabamento; morte; causa final;
definição; sumário; resumo; sinopse”. Surgiu no Século XV. A palavra tarefa vem do idioma
Árabe, tarîha, “quantidade de trabalho que se impõe a alguém”, derivado de tarah, “lançar; arrojar; impor a aquisição de alguma mercadoria a determinado preço”. Apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Acabativa de tarefa. 2. Culminação de empreendimento. 3. Finalização de trabalho.
Neologia. As duas expressões compostas minifinalização de tarefa e maxifinalização de
tarefa são neologismos técnicos da Autodesempenhologia.
Antonimologia: 1. Início de tarefa. 2. Continuidade de empreendimento. 3. Inacabativa de trabalho.
Estrangeirismologia: o modus operandi reverberando nos resultados das ações; as autorreflexões post factum enriquecendo as autavaliações; o ad libitum do continuísmo da consciência lúcida; o carpe diem prospectivando o dia de hoje; o extra power para a acabativa.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Autorganizaciologia.
Megapensenologia. Eis 5 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Finalizar
tarefas reconforta. Dever cumprido liberta. Acabativa: realidade relativa. Ponderemos as acabativas. Priorizemos culminar tarefas.
Ortopensatologia. Eis duas ortopensatas pertinentes ao tema:
1. “Ac
tiv . Todo assunto levantado exige ser concluído”.
2. “Fins. Somente os bons meios são capazes de sustentar a autoconquista dos bons
fins”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Autodesempenhologia; o holopensene pessoal
da Autorganizaciologia; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os cosmoeticopensenes;
a cosmoeticopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade auxiliando na autoprodutividade salutar;
a holopensenidade empática, produto da motivação na tarefa realizada.
Fatologia: a finalização de tarefa; a conclusão de etapas; a finalização de empreendimentos; a hora da revisão dos erros; a hora de supervisão dos acertos; o momento das avaliações;
a lucidez na detecção do prioritário; a hora das autorreflexões; as achegas para quem gosta de
aprender; a finalização da carreira; a graduação; o término da formatura; o final do curso; a finalização da pesquisa; a acabativa da escrita verbetográfica; a acabativa na escrita do livro; a finalização da escrita do artigo; a hora da exposição na defesa do verbete; o momento da retribuição pelos aportes recebidos; o momento do balanço pessoal após finalizar a tarefa; a hora da mudança
da etapa; a finalização do contrato de trabalho; a decisão da interrupção; o pedido de demissão;
a interrupção da rotina; a hora da aposentadoria; o senso do dever social cumprido; o novo ciclo
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de tarefas; os assuntos pendentes; o momento da publicação do livro pessoal; a hora de parar atividades corriqueiras; o momento da recin; o tempo livre advindo da aposentadoria; a autorresponsabilidade da produtividade pós-aposentadoria; a ajuda financeira esperada para a consecução das
novas atividades e novos projetos; o aprendizado do convívio na execução de tarefas; o compartilhamento de tarefas com os compassageiros evolutivos; o aproveitamento da experiência de trabalho obtida; a culminância de tarefas específicas; o gabarito obtido no autodesempenho de tarefa
específica; o balanço do autodesempenho em tarefas empáticas ou não; a especialização do trabalho burilando as autocompetências; as dificuldades pessoais enquanto alavanca do crescimento
pessoal; a oportunidade da virada da mesa em favor de tarefas evolutivas; o momento de autorreconhecimento perante a manutenção na continuidade de tarefas; o fato de toda tarefa ser aprendizado ímpar, explicitando os vieses da personalidade; o momento da derivação no tratamento de
saúde; a alta no tratamento; o autodiscernimento na compreensão da consecução de tarefas; a hora
de refletir quanto ao compléxis; a conquista evolutiva a partir da consecução da proéxis.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a parapercepção
do amparo ajudando à consecução de tarefas visando à Desassediologia a partir da autodesassedialidade; o fechamento de tarefas da consciex com identidade-extra na hora da ressoma; o encerramento da assistência multidimensional nos cursos de campo, dinâmicas parapsíquicas, laboratórios conscienciológicos e tenepes; o encerramento de tarefas do amparador de função; a mudança
de amparo de função da tenepes; o parafato de ser a ressoma corolário do fechamento das paratarefas habituais; o final do preparo no atendimento dos pré-intermissivistas; a finalização do preparo dos amparadores à consciex ao devir da conscin; a acabativa das aulas do Curso Intermissivo
(CI); a hora do encaminhamento à recém-consciex para Colônia, instituição para-hospitalar, paraprocedência ou parestação de trabalho; a finalização de tarefas e posterior desativação do Pandeiro; a alternância consciex-conscin.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo continuísmo-acabativa; o sinergismo ativação-desativação; o sinergismo qualidade-quantidade; o sinergismo detalhismo-aprimoramento; o sinergismo
revisão dos erros–revisão dos acertos.
Principiologia: o princípio da evolução consciencial; o princípio da autodisciplina evolutiva; o princípio da dinâmica evolutiva; o princípio da qualificação das manifestações conscienciais; o princípio da evolução interassistencial.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) e o código grupal de Cosmoética
(CGC) norteadores das tarefas pró-evolutivas.
Tecnologia: a técnica do crescendo evolutivo; a técnica da autorreflexão de 5 horas;
a técnica da opção inteligente; as técnicas conscienciológicas; as técnicas conviviológicas; a técnica da reciclagem intraconsciencial (recin); as técnicas sociológicas; as técnicas parassociológicas.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico abrindo caminhos para a dinamização de tarefas visando às recins; o voluntariado conscienciológico promovendo neo-empreendimentos evolutivos.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório
conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Reeducaciologia; o Colégio Invisível da Parapedagogiologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Recexologia.
Efeitologia: o efeito halo do autodesenvolvimento pessoal; os efeitos das rotinas úteis
burilando a Etologia; o efeito do voluntariado conscienciológico; os efeitos da disciplina autoimposta no aprofundamento da autodeterminação.
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Neossinapsologia: as paraneossinapses promovendo o completismo de funções visando
a novos horizontes; as neossinapses produzidas pelo desempenho de neo-tarefas; as neossinapses
e paraneossinapses construídas interativamente.
Ciclologia: o ciclo vital início-fim; o ciclo ideia-projeto-obra; o ciclo evolutivo vida intrafísica–período intermissivo.
Enumerologia: a finalização de tarefas conscienciométricas; a finalização de tarefas
consciencioterapêuticas; a finalização de tarefas paradireitológicas; a finalização de tarefas paradiplomáticas; a finalização de tarefas parapedagógicas; a finalização de tarefas parapolíticas;
a finalização de tarefas conscienciográficas.
Binomiologia: o binômio concentração-focagem; o binômio hora de iniciar–tempo de
parar; o binômio nível de produção–resultados obtidos; o binômio tempo dispendido–tempo livre; o binômio conteúdo-forma; o binômio precisão-acerto; o binômio imprecisão-erro; o binômio autor-autorando.
Interaciologia: a interação vontade-intencionalidade; a interação análise-síntese; a interação autodesempenho-colheita; a interação atributos conscienciais–atributos extraconscienciais.
Crescendologia: o crescendo autodesorganização-autorganização; o crescendo autodescomprometimento-autorresponsabilidade; o crescendo dedicação-eficiência.
Trinomiologia: o trinômio motivação-trabalho-lazer; o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento; o trinômio autorreflexão-balanço-autavaliação; o trinômio intercompreensão-intercooperação-interassistência; o trinômio atividade-experiência-aprendizado.
Polinomiologia: o polinômio vivência-aprendizado-reeducação-reciclagem; o polinômio racionalidade-eficácia-produtividade-evolutividade; o polinômio simpatia-sintonia-sincronia-sinergia.
Antagonismologia: o antagonismo acabativa / incompletismo; o antagonismo produtividade / improdutividade; o antagonismo utilidade / inutilidade; o antagonismo autorreflexão
/ irreflexão; o antagonismo detalhismo / desleixo; o antagonismo previsão / imprevisão; o antagonismo finalização / adiamento; o antagonismo automotivação / autodesmotivação; o antagonismo atenção / desatenção.
Paradoxologia: o paradoxo de as tarefas não-lucrativas poderem oferecer ganhos evolutivos relevantes.
Politicologia: a evoluciocracia; a autodiscernimentocracia; a sociocracia; a parassociocracia; a lucidocracia; a experimentocracia; a meritocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço na continuidade e acabativa de tarefas.
Filiologia: a neofilia; a decidofilia; a parapercepciofilia; a vivenciofilia; a raciocinofilia;
a metodofilia; a organizaciofilia.
Fobiologia: a superação da recexofobia; a eliminação da disciplinofobia; o descarte à laborfobia; a superação da voliciofobia.
Sindromologia: a superação da síndrome de burnot; o sobrepairamento da síndrome do
exaurimento energossomático.
Holotecologia: a mentalsomatoteca; a teaticoteca; a comunicoteca; a argumentoteca;
a interassistencioteca; a criticoteca; a convivioteca.
Interdisciplinologia: a Autodesempenhologia; a Evoluciologia; a Intencionologia; a Autexperimentologia; a Priorologia; a Perspectivologia; a Prospectivologia; a Autolucidologia;
a Metodologia; a Voliciologia; a Proexologia; a Autodiscernimentologia.
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 intrafisico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-
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tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o 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 pré-serenão alternante; o sistemata;
o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafisica; 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 pré-serenona alternante; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens completista; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens responsabilis; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens activus; o Homo sapiens constans; o Homo sapiens autoproexor.
V. Argumentologia
Exemplologia: minifinalização de tarefa = a conclusão do 1o verbete pessoal da Enciclopédia da Conscienciologia; maxifinalização de tarefa = a conclusão da obra-prima pessoal.
Culturologia: a cultura da Priorologia; a cultura da Reeducaciologia; a cultura da Parapedagogia.
Autavaliação. À luz da Autocriticologia, eis, em ordem alfabética 4 parâmetros passíveis de avaliação do autodesempenho da conscin interessada, visando a finalização de tarefas:
1. Aprendizado: nas tarefas desenvolvidas; no convívio com os colegas de trabalho.
2. Benefícios: no nível de reciclagem pessoal; no grau de superação dos contrafluxos.
3. Qualidade: das tarefas versus tempo dispendido; da relevância das tarefas.
4. Responsabilidade: pessoal e / ou grupal.
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 finalização de tarefa, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Administração da vida intelectual: Experimentologia; Homeostático.
02. Alternância de tarefas: Alternanciologia; Neutro.
03. Alternância interdimensional: Projeciologia; Homeostático.
04. Autodemissão de consciex: Interassistenciologia; Homeostático.
05. Autodesempenho proexológico: Proexologia; Homeostático.
06. Autorrendimento evolutivo: Autevoluciologia; Homeostático.
07. Compatibilidade automotivação-trabalho: Experimentologia; Homeostático.
08. Inventariologia: Proexologia; Homeostático.
09. Megatarefa final: Megagesconologia; Homeostático.
10. Parada produtiva: Autexperimentologia; Homeostático.
11. Parestação de trabalho: Extrafisicologia; Homeostático.
12. Poder de realização: Autodeterminologia; Neutro.
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13. Ponteiro consciencial: Holomaturologia; Homeostático.
14. Redes parassociais de interassistência: Interassistenciologia; Homeostático.
15. Revisão conscienciológica: Conscienciografologia; Neutro.

A FINALIZAÇÃO DE TAREFA PELA CONSCIN LÚCIDA,
OPORTUNIZA A AUTAVALIAÇÃO DO NÍVEL AUTORGANIZACIONAL, CONSECUÇÃO, QUALIDADE, TEMPO DISPENDIDO E RELEVÂNCIA DO PROJETO EMPREENDIDO.
Questionologia. Qual a autavaliação do desempenho pessoal nas tarefas realizadas por
você, leitor ou leitora? Qual tem sido o saldo dessas ações?
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 43.
2. Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes
Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.;
1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos. 12.576
termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do
Iguaçu, PR; 2009; página 96.
3. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.;
1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.;
geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 944 e 945.
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FINANÇAS INTERASSISTENCIAIS
(INTERASSISTENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. As Finanças Interassistenciais são o conjunto de estudos dedicados à investigação e proposição de neomecanismos para captação, gestão e aplicação lúcida dos recursos
financeiros pessoais, empresariais e institucionais em ações, tarefas, atividades, eventos, projetos,
programas e empreendimentos assistenciais.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo finança deriva do idioma Francês, finance, “pagamento; fonte de
renda; recursos financeiros”. Surgiu no Século XVI. O prefixo inter procede do idioma Latim,
inter, “no interior de ; entre; no espaço de; no meio de”. O vocábulo assistência procede também
do idioma Latim, assistentia, “ajuda; socorro”, e este de assistens ou adsistens, particípio presente
de assistere ou adsistere, “estar ou conservar-se de pé junto a; estar presente; comparecer; assistir
em juízo; assistir à cabeceira; estar ao pé do leito; estar à porta de alguém”. Apareceu no Século
XVI.
Sinonimologia: 01. Interassistenciologia Financeira. 02. Administração Financeira Interassistencial. 03. Economia Interassistencial. 04. Finanças Proexológicas. 05. Ciência do financiamento proexológico interassistencial. 06. Ciência do financiamento altruístico. 07. Finanças Conscienciocêntricas. 08. Mecenatologia Assistencial. 09. Finanças Beneficentes; Finanças
Filantrópicas. 10. Engenharia Financeira Interassistencial.
Neologia. As 3 expressões compostas Finanças Interassistenciais, Finanças Interassistenciais Primárias e Finanças Interassistenciais Avançadas são neologismos técnicos da Interassistenciologia.
Antonimologia: 01. Assistencialismo demagógico. 02. Economia Dominadora. 03. Estudo da interprisão financeira. 04. Finanças Comerciais. 05. Administração financeira. 06. Mercantilismo. 07. Economia doméstica. 08. Economia pessoal. 09. Fisiologismo. 10. Clientelismo.
Estrangeirismologia: a conscin large; o deficit interassistencial; o superavit interassistencial; o buffer financeiro; a money society; o moto continuum assistencial.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à aplicação interassistencial dos recursos financeiros.
Megapensenologia. Eis 5 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Dinheiro:
combustível assistenciológico. Dinheiro: necessidade desnecessária? Interassistência: investimento prioritário. Interassistência: investimento rentável. Assistencialidade: lucro certo.
Citaciologia: – O dinheiro é como o adubo, não é bom se não for distribuído (Francis
Bacon, 1561–1626).
Proverbiologia. Eis provérbio relacionado ao tema, demonstrando ambiguidade no uso
do mecanismo financeiro: – É dando que se recebe.
Filosofia: o Universalismo; o Associativismo; a evitação do Materialismo; a eliminação
do Fisiologismo na busca do melhor para todos.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da gestão financeira interassistencial; os benignopensenes; a benignopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os proexopensenes;
a proexopensenidade; o holopensene evolutivo da organização econômico-financeira interassistencial; a inversão do holopensene patológico quanto ao uso do dinheiro, propiciando o investimento interassistencial.
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Fatologia: a solidariedade teática; a assistência sem retorno; as vendas interassistenciais;
a compreensão da condição de usufrutuário do recurso financeiro; a compreensão do significado
e motivo dos bens pessoais ou institucionais; o aproveitamento racional e eficiente de recursos
materiais e financeiros; a definição dos objetivos interassistenciais do recurso financeiro captado;
o foco prioritário na assistência, ao invés do lucro; o lucro financeiro indicador da assistência realizada; o revés financeiro temporário podendo indicar a pressão holopensênica antagônica à realização de projeto reurbanizador; o Estado Mundial; a obra de assistência social; o pronto-socorro
às vítimas de tragédias; a organização financeira alavancadora de projetos interassistenciais; os
empreendimentos conscienciológicos; os produtos conscienciológicos; a edição gratuita de obras
conscienciológicas; a Economia Solidária; a tarefa do esclarecimento (tares); a tarefa da consolação (tacon); os programas sociais governamentais ainda prioritariamente assistencialistas; os projetos empresariais de responsabilidade social; a troca de favores; o estudo das patologias conscienciais evidenciadas na forma de lidar com o dinheiro; o enriquecimento pessoal às custas da escravidão alheia; a desigualdade socioeconômica geradora de bilionários e famintos; a má distribuição de renda; a Era da Fartura; a Era do Superconsumismo; a herança geradora de rixas familiares; a procedência escusa do patrimônio pessoal; a propina; o pagamento do dízimo como forma de alcançar a salvação; a esmola representando alívio de consciência para o doador; a falta
ou o excesso de dinheiro podendo caracterizar a falta de reciclagem intraconsciencial; a planilha
financeira; o curso Autoconscientização Organizacional (AOG) da Associação ARACÊ; o curso
Saúde Financeira da OIC; o curso Inteligência Financeira Proexogênica da APEX; o curso
Conscin Large da UNICIN; a eliminação do travão financeiro; a autoconsciência econômica;
o patrimônio pessoal; o patrimônio empresarial; o patrimônio institucional; a autonomia para a tomada de decisões; a tesaurização sadia; a profilaxia da acumulação de posses desnecessárias
excessivas; os benefícios evolutivos do poupar e do gastar inteligentes; os projetos financeiros
pessoais, grupais, institucionais e empresariais; a autossustentabilidade proexológica; os autodesempenhos proexológicos; as parcerias conscienciológicas suprainstitucionais; os clubes de investimento da CCCI na Cognópolis-Foz; os projetos expansionistas fomentados pela Associação Internacional para Expansão da Conscienciologia (AIEC); as empresas conscienciocêntricas;
o empreendedorismo interassistencial; o Megacentro Cultural Holoteca.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal atuante na gestão financeira; o extrapolacionismo parapsíquico capaz de ampliar a compreensão pessoal e / ou grupal para a aplicação do recurso financeiro; a parapercepção e interpretação de indicadores multidimensionais em relação ao investimento interassistencial prioritário.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo recurso financeiro–megaempreendimentos libertários;
o sinergismo vendas interassistenciais–empreendimentos interassistenciais; o sinergismo aporte-retribuição.
Principiologia: o princípio interassistencial do ―1 por todos e todos por 1‖; o princípio
universalista do ―fazer o bem sem olhar a quem‖; o princípio cosmoético do ―aconteça o melhor
para todos‖; o princípio da responsabilidade compartilhada; o princípio da ―ecologia‖ do dinheiro; o princípio dos pés na rocha e o mentalsoma no Cosmos aplicado ao investimento em
neoempreendimentos interassistenciais; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP) no cuidado
com as finanças pessoais ou grupais.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) contendo cláusula de responsabilidade na captação, gestão e aplicação dos recursos financeiros.
Teoriologia: as teorias econômicas; a teoria da sustentabilidade financeira do empreendimento interassistencial.
Tecnologia: as técnicas de organização financeira; o desenvolvimento de técnicas de
administração do patrimônio econômico-financeiro com finalidades interassistenciais; as técnicas
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de planejamento financeiro; a Tecnologia Financeira da Conscienciologia Organizacional aplicada à consecução dos empreendimentos interassistenciais da Associação ARACÊ; a Tecnologia
Financeira utilizada na implantação dos campi conscienciológicos do CEAEC e ARACÊ; a técnica do buffer financeiro; o dinheiro dando suporte à manutenção de técnicas interassistenciais.
Voluntariologia: a implantação das Cognópolis com recursos advindos exclusivamente
do voluntariado conscienciológico; o financiamento e publicação da gescon pessoal pelo voluntário-autor; a possibilidade de o custeio da itinerância conscienciológica ser realizada pelo próprio
voluntário-docente; os voluntários-associados da IC sustentando financeiramente as atividades
administrativas básicas, possibilitando o direcionamento integral dos recursos financeiros dos
cursos institucionais para ampliação dos projetos interassistenciais grupais; o voluntariado interassistencial.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório
conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório
conscienciológico da Intrafisicologia; o laboratório conscienciológico da sinalética energética
pessoal; o laboratório vivencial da gestão de campus conscienciológico; o investimento financeiro na construção dos laboratórios conscienciológicos.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Conscienciocentrologia.
Efeitologia: o efeito alavancador dos recursos financeiros bem aplicados na implantação de empreendimentos tarísticos; o efeito reverberativo dos estudos das Finanças Interassistenciais gerando novos mecanismos financeiros tarísticos; o efeito autoconscienciométrico dos
estudos das Finanças Interassistenciais sobre os pesquisadores desta área.
Neossinapsologia: os estudos das Finanças Interassistenciais promovendo o desenvolvimento de neossinapses econômico-financeiras.
Ciclologia: o ciclo (didático-pedagógico) aprendizagem financeira–aplicação dos recursos financeiros; o ciclo financeiro interassistencial produto conscienciológico–venda interassistencial–lucro financeiro–projeto conscienciológico; o ciclo econômico produção-consumo; o ciclo vicioso manipulação-especulação presente nos mercados financeiros; o ciclo insustentável
das pirâmides financeiras; o ciclo virtuoso dinheiro-gescon-tares.
Enumerologia: o dinheiro enquanto meio de troca; o dinheiro enquanto meio de sobrevivência; o dinheiro enquanto meio de obtenção de status; o dinheiro enquanto meio de domínio;
o dinheiro enquanto meio de consumo; o dinheiro enquanto meio de autonomia; o dinheiro enquanto meio de interassistência.
Binomiologia: o binômio recepção-distribuição; o binômio discernir antes–auxiliar depois; o binômio inadimplência financeira–inadimplência interassistencial; o binômio intenção de
doar–necessidade de divulgar; o enfoque central da Ciência Econômica Moderna para o binômio
promoção do desenvolvimento–repartição das riquezas; a evitação do binômio voto de pobreza–
–parasitismo na gestão financeira; o binômio assistencial doação financeira providencial–doação
energética terapêutica.
Interaciologia: a interação inteligência financeira–inteligência assistencial–inteligência
evolutiva; a interação dos recebimentos atuante nos empreendimentos interassistenciais; a interação saldo da conta-corrente bancária–saldo da conta-corrente holocármica–saldo da FEP;
a interação recursos financeiros–interassistência; a interação preocupação com a autossobrevivência–preocupação com a heterassistência; a interação interassistencial técnicas financeiras–
–técnicas energéticas; a interação antiassistencial sovinice–represamento energético; a interação interassistencial das parcerias interinstitucionais.
Crescendologia: o crescendo independência financeira–alavancagem interassistencial;
o crescendo acumulabilidade-usabilidade-assistencialidade; o crescendo tacon-tares na priorização do investimento financeiro assistencial; o crescendo assistencial egocarmalidade-grupocarmalidade-policarmalidade; o crescendo evolutivo egoísmo-altruísmo na aplicação dos recursos
financeiros; o crescendo mecanismo financeiro explorador–mecanismo financeiro especulativo–
–mecanismo financeiro produtivo–mecanismo financeiro assistencial; o estudo econômico focado no crescendo formação da riqueza–repartição da riqueza.
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Trinomiologia: o trinômio contribuição-retribuição-distribuição na compreensão da relação dinheiro-assistência; a priorização do trinômio benignidade-magnanimidade-policarmalidade arraigado no holopensene do pesquisador das Finanças Interassistenciais.
Polinomiologia: o polinômio saber ganhar–saber investir–saber poupar–saber gastar–
–saber doar; o polinômio antiproexológico consumismo-perdularismo-esbanjamento-desperdício
na aplicação do recurso financeiro; a evitação do polinômio acumulação excessiva–avareza–ganância–ambição desenfreada na gestão financeira; o desenvolvimento do polinômio generosidade-solidariedade-interassistencialidade-megafraternidade na aplicação do recurso financeiro;
a evitação de mecanismos financeiros anticosmoéticos com base no polinômio exploração-manipulação-chantagem-barganha.
Antagonismologia: o antagonismo avareza / megafraternidade; o antagonismo financeiro mecanismo de assistência / mecanismo de domínio; o antagonismo ganância / desprendimento; o antagonismo assistência sigilosa / pseudoassistência autopromocional; o antagonismo
filantropia / pilantropia; o antagonismo econômico recursos escassos / necessidades ilimitadas;
o antagonismo relação perde-ganha do mercado financeiro / relação ganha-ganha do processo
interassistencial.
Paradoxologia: o paradoxo de pensar no dinheiro para não precisar agir pensando só
em dinheiro; o paradoxo patológico escravidão profissional–liberdade financeira; o paradoxo de
viabilizar a autossustentabilidade financeira sem precisar pedir mais para si.
Politicologia: a conscienciocracia; a assistenciocracia; a proexocracia; a retribuiciocracia; a plutocracia; a voluntariocracia; a cosmocracia; as políticas econômicas; o capitalismo selvagem priorizando o ganho econômico ao bem estar das conscins.
Legislogia: a lei do maior esforço; as leis da Economia Consciencial; a lei da sobrevivência humana; a lei de responsabilidade fiscal; a lei de causa e efeito; a lei da inseparabilidade
grupocármica; a contraposição das leis cosmoéticas aplicadas nas Finanças Interassistenciais
à utilização da lei de Gerson nos contextos financeiros da Socin Patológica.
Filiologia: a assistenciofilia; a proexofilia; a administrofilia; a economofilia; a liberofilia; a dinheirofilia; a empreendedorismofilia.
Fobiologia: a peniafobia; a crometofobia; a decidofobia; a economofobia; a hipengiofobia; a paralipofobia; a nosofobia; a outofobia; a soteriofobia.
Sindromologia: a síndrome do Tio Patinhas; a síndrome da acumulação; a síndrome do
hiperconsumismo.
Maniologia: a aritmomania; a oneomania; a peniomania; a plutomania; a mania de guardar dinheiro debaixo do colchão.
Mitologia: o mito de o dinheiro trazer felicidade; o mito de o dinheiro comprar tudo;
o mito religioso da compra do lugar no reino dos céus; o mito taconista interesseiro de ―quem d
aos pobres empresta a deus‖; o mito de o dinheiro ser algo sujo; o mito de ser impossível ser rico honestamente usado enquanto desculpa para não se alcançar a independência financeira; o mito
de o dinheiro resolver todos os problemas da conscin.
Holotecologia: a assistencioteca; a administroteca; a economoteca; a numismaticoteca;
a proexoteca; a tecnoteca; a intrafisicoteca; a metodoteca.
Interdisciplinologia: as Finanças Interassistenciais; a Interassistenciologia; a Conscienciologia Econômica; a Proexologia; a Priorologia; a Intrafisicologia; a Economia; a Engenharia
Econômica; a Engenharia Financeira; a Matemática Financeira; a Autorganizaciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: o ser interassistencial; o ser autorganizado; a conscin lúcida; a isca humana
lúcida; o ser desperto; a conscin enciclopedista; a conscin large; a conscin miserê; a conscin escrava do vil metal; a conscin mão-aberta; a conscin previdente.
Masculinologia: o empreendedor conscienciocêntrico; o abridor de caminho; o doador;
o economista; o administrador financeiro; o assessor econômico-financeiro; o investidor financei-
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ro; o prevenido; o poupador; o usurário; o perdulário; o homem mesquinho; o antidinheirista;
o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita;
o compassageiro evolutivo; o completista; 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 empreendedora conscienciocêntrica; a abridora de caminho; a doadora; a economista; a administradora financeira; a assessora econômico-financeira; a investidora financeira; a prevenida; a poupadora; a usurária; a perdulária; a mulher mesquinha; a antidinheirista; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; 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 oeconomicus; o Homo sapiens assistentialis; o Homo
sapiens altruisticus; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens
sensatus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens accumulator; o Homo sapiens thesaurus; o Homo sapiens autorganisatus.
V. Argumentologia
Exemplologia: Finanças Interassistenciais Primárias = os estudos da captação, gestão
e aplicação do recurso financeiro em projetos assistenciais taconistas; Finanças Interassistenciais
Avançadas = os estudos da captação, gestão e aplicação do recurso financeiro em megaempreendimentos interassistenciais tarísticos.
Culturologia: a evitação da cultura dos idiotismos econômico-financeiros.
Necessidade. Segundo as Finanças Interassistenciais, o foco prioritário dos empreendimentos tarísticos é a interassistência e não apenas o dinheiro. No atual momento evolutivo do planeta, o recurso financeiro é elemento ainda necessário na propulsão e sustentação de mecanismos
interassistenciais, ao modo desta sequência de 8 fatos, condições ou situações, listada em ordem
lógica, os quais tornam os envolvidos em co-patrocinadores dos projetos implantados:
1. IC. A Instituição Conscienciocêntrica investe o recurso financeiro para promover
e divulgar eventos institucionais. Os contatos interconscienciais para efetuar as vendas interassistenciais são oportunidades de resgate, esclarecimento e desassédio, inclusive com relação ao
valor do curso, mesmo quando não efetivada a inscrição.
2. Itinerância. A possibilidade de o docente-itinerante investir recurso financeiro próprio para ministrar cursos e eventos de divulgação e informação das verdades relativas de ponta,
promovendo autorreciclagens, acertos grupocármicos e a dinamização da autoproéxis.
3. Evento. O aluno investe recurso financeiro para obtenção de informações esclarecedoras nos cursos e eventos conscienciológicos.
4. Projeto. Os recursos hauridos em eventos financiam projeto interassistencial, por
exemplo, a publicação de 1 tratado científico verponológico.
5. Tratado. O leitor investe dinheiro na aquisição do tratado científico, obtendo novos
esclarecimentos de ponta.
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6. Laboratório. O recurso financeiro obtido com a venda de livros subsidia a implantação de outro projeto interassistencial, por exemplo, a construção de laboratório conscienciológico.
7. Experimento. O autopesquisador investe recurso financeiro para realização de experimentos laboratoriais. Os experimentos podem promover o autesclarecimento, o desenvolvimento autoparapsíquico e o acesso e captação de neoverpons.
8. Gescons. Tais neoverpons poderão ser transformadas em gescons, sejam cursos ou
publicações, promotoras de neoesclarecimentos, podendo tornar-se novas fontes de recursos financeiros para a IC.
Casuística. Eis, a título de exemplificação, pelo menos 8 empreendimentos conscienciológicos, concluídos ou em andamento, listados em ordem cronológica, capazes de elucidar o ciclo dinheiro-assistência no âmbito das Finanças Interassistenciais:
1. Village CEAEC (1997): duas turmas do curso Sensibilização Energética no CEAEC
financiaram a construção da obra do Village (Casa do Pesquisador) no Campus CEAEC.
2. Terreno CEAEC (1998): turmas formadas em São Paulo e Jundiaí para o curso
Conscienciologia Aplicada, viabilizaram a aquisição do segundo terreno de ampliação do Campus CEAEC.
3. Parceria ARACÊ-IIPC (2003): recursos obtidos com o curso Autoconscientização
Multidimensional, da Associação ARACÊ, realizado na sede do IIPC, na cidade do Rio de Janeiro, foram direcionados para a publicação do tratado Homo sapiens pacificus.
4. Programa Amigos da Enciclopédia (2004): contribuições voluntárias mensais viabilizam os trabalhos desenvolvidos para publicação da Enciclopédia da Conscienciologia e atividades realizadas no Tertuliarium no Campus CEAEC.
5. Laboratório Serenarium (2004): recursos financeiros de turmas do curso Autoconscientização Pluriexistencial, da ARACÊ, viabilizaram a construção dos laboratórios conscienciológicos Serenarium no Campus ARACÊ.
6. Parceria ARACÊ-ASSINVÉXIS (2006): realização do curso Teoria e Prática da
Inversão Existencial, da ASSINVÉXIS, no Office de Apoio Voluntário da Associação ARACÊ
em São Paulo, financiou a publicação do livro Inversão Existencial.
7. Tertuliarium (2007): recursos hauridos do curso Autoconscientização Evolutiva, da
ARACÊ, foram redirecionados para contribuir com parte da etapa conclusiva da obra de construção do Tertuliarium no Campus CEAEC.
8. Parceria ARACÊ-UNIESCON (2010): realização do curso Técnicas Conscienciográficas, da UNIESCON, no campus ARACÊ, financiou a publicação da 2a edição da Revista
Scriptor.
Tabelologia. Sob a ótica da Administraciologia, eis, na ordem alfabética, tabela com 20
termos do âmbito dos estudos das Finanças Convencionais, e respectivas analogias conscienciológicas, ao modo de saldo ou resultado das Finanças Interassistenciais:
Tabela – Finanças Convencionais / Finanças Interassistencias
Nos

Finanças Convencionais

Finanças Interassistenciais

01.

Acerto financeiro

02.

Administração financeira intrafísica

03.

Alavancagem financeira

Acerto grupocármico
Administração financeira multidimensional
Alavancagem evolutiva

04.

Amortização financeira

Amortização evolutiva

05.

Balanço patrimonial

Balanço existencial

06.

Deficit financeiro

Deficit assistencial
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Nos

Finanças Convencionais

Finanças Interassistenciais

07.

Fluxo de caixa

Fluxo de energias

08.

Ganho financeiro

Ganho evolutivo

09.

Inadimplência financeira

Inadimplência assistencial

10.

Indicador financeiro

Indicador multidimensional

11.

Instituição financeira

Instituição assistencial

12

Interrelações financeiras

Relações interconscienciais

13.

Investimento financeiro

Investimento proexogênico

14.

Lastro financeiro

Buffer financeiro

15.

Passivo financeiro

Passivo assistencial

16.

Projeto financeiro

Projeto interassistencial

17.

Resgate financeiro

Resgate interconsciencial

18.

Ressarcimento financeiro

Ressarcimento evolutivo

19.

Saldo na conta-corrente bancária

Saldo na conta-corrente holocármica

20.

Valores financeiros

Valores intermissivistas
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com as finanças interassistenciais, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Altruísmo: Policarmologia; Homeostático.
02. Assistência sem retorno: Interassistenciologia; Homeostático.
03. Beneficência: Interassistenciologia; Homeostático.
04. Conscin large: Intrafisicologia; Homeostático.
05. Economia dominadora: Intrafisicologia; Nosográfico.
06. Empreendedor conscienciocêntrico: Conscienciocentrologia; Homeostático.
07. Energia do dinheiro: Proexologia; Neutro.
08. Inteligência financeira proexogênica: Proexologia; Neutro.
09. Inteligência interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
10. Mecenatologia: Interassistenciologia; Neutro.
11. Megadoação: Interassistenciologia; Homeostático.
12. Oportunidade de ajudar: Interassistenciologia; Homeostático.
13. Poupança existencial: Intrafisicologia; Homeostático.
14. Retribuiciologia: Proexologia; Homeostático.
15. Venda interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.

PROPOR O USO DO DINHEIRO ENQUANTO PROPULSOR
DO MECANISMO INTERASSISTENCIAL É TEMA INERENTE
ÀS FINANÇAS INTERASSISTENCIAIS RUMO AO NEOPARADIGMA ECONÔMICO-FINANCEIRO DO ESTADO MUNDIAL.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, observa as oportunidades interassistenciais envolvidas nos contextos de captação, gestão e aplicação do recurso financeiro? Julga relevante pesquisar e propor mecanismos financeiros interassistenciais? Compreende a relação entre os estudos
das Finanças Interassistenciais e a implantação do Estado Mundial?
Bibliografia Específica:
01. Athayde, Greice; Lavôr, Luciana; & Catto, Maria Luiza; Gestão de Recursos Intrafísicos; Artigo; Anais
da I Jornada de Intrafisicologia; Foz do Iguaçu, PR; 15-18.06.06; Conscienciologia Aplicada; Revista; Bianuário; Ano
4; N. 6; 12 enus.; 2 tabs.; 8 refs.; Associação Internacional para a Evolução da Consciência (ARACÊ); Venda Nova do
Imigrante, ES; 2006; páginas 56 a 66.
02. CEAEC Newsletter; Editorial; Da Prática para a Teoria; Revista; Vol. 3; N. 1; 2 enus.; 16 fotos; Centro
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07. Jornal da ARACÊ; Redação; Mãos à Obra-prima; Mensário; Ano 8; N. 83; 1 foto; Venda Nova do Imigrante, ES; Fevereiro, 2010; primeira página (manchete).
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FINESSE EVOLUTIVA
(AUTEVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A finesse evolutiva é a condição inteligente da conscin, homem ou mulher,
viver de maneira retilínea, perspicaz e refinada consciencialmente, mantendo a racionalidade,
o continuísmo e a coerência nas propostas estabelecidas no Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático, apesar dos sobressaltos e dificuldades inerentes à vida humana.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo do idioma Francês, finesse, significa “difícil de compreender e manejar; o que chega ao fim e está completo; o que é delicado e bem executado; acuidade de percepção, pensamento e sentimento”, e deriva de fin, “fim; limite”, e este do idioma Latim, finis,
“fronteira; confins; raia; marco divisório; país; região; meta; mira; ponto; fito; acabamento;
a parte mais perfeita de alguma coisa; morte”. Surgiu, no idioma Francês, no Século XIV. O vocábulo evolutivo procede também do idioma Francês, evolutif, de 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.
Sinonimologia: 01. Agudeza de espírito. 02. Autocentragem consciencial. 03. Autopolidez evolutiva. 04. Inabalabilidade pessoal. 05. Elegância evolutiva. 06. Lapidação evolutiva.
07. Teática da inteligência evolutiva (IE). 08. Requinte holossomático. 09. Sofisticação essencial. 10. Quintessência proexogênica.
Neologia. As 4 expressões finesse evolutiva, minifinesse evolutiva, maxifinesse evolutiva
e megafinesse evolutiva são neologismos técnicos da Autevoluciologia.
Antonimologia: 01. Abecedarianismo evolutivo. 02. Autoignorância evolutiva. 03. Desleixo antiproexogênico. 04. Incivilidade. 05. Perturbabilidade antievolutiva. 06. Primitivismo.
07. Rudeza evolutiva. 08. Estupidez; grosseria; impolidez. 09. Cafonice evolutiva. 10. Bronquidão.
Estrangeirismologia: a finesse evolutiva; a finesse d’esprit; o low profile; o crème de la
crème evolutivo; o savoir-vivre; o upgrade evolutivo; o ad infinitum educacional; a awareness
evolutiva; o megacurriculum vitae pessoal.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade evolutiva.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o assunto: – Sejamos
evolutivamente finos.
Citaciologia. Eis citação de Voltaire (François Marie Arouet, 1694–1778) pertinente ao
tema: – Il faut cultiver notre jardin.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do autorrefinamento; os ortopensenes; a ortopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os sumopensenes; a sumopensenidade; os raciocinopensenes;
a raciocinopensenidade; a autorretilinearidade pensênica; a finesse autopensênica.
Fatologia: a sofisticação consciencial; o traquejo evolutivo; a finesse do saldo na Ficha
Evolutiva Pessoal (FEP); o autodiscernimento prioritário; a qualificação evolutiva; o refinamento
do manual pessoal de prioridades (MPP); a ficha intermissiva pessoal positiva; a força presencial
da finesse holossomática; o tato no convívio social; a infinita capacidade de aperfeiçoamento da
Humanidade; a confluência máxima das autotendências; o poder das autoposturas evolutivas;
a bússola consciencial ajustada; a autodiplomacia acurada; a dinamização autevolutiva desencadeada pela finesse evolutiva; o ajuste fino nos múltiplos setores da vida intrafísica; a resiliência às

Enciclopédia da Conscienciologia

11047

adversidades naturais da vida humana; a atitude pró-proéxis; o requinte das tendências naturais;
a sensibilidade às nuanças cotidianas; o olhar sensível às necessidades alheias; o faro evolutivo
apurado; a autodepuração fina da autoconsciencialidade objetivando maior rendimento evolutivo;
o autoelitismo inevitável; a finesse evolutiva do evoluciólogo.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sutilização da sinalética energética e parapsíquica pessoal; a auto-herança paragenética depurada; a paravivência
em comunex avançada; a paraprocedência evoluída; a pangrafia na condição de quintessência paraperceptiva; o serenismo como ápice da finesse evolutiva.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autoburilamento atributivo–engajamento teático; o sinergismo autodiscernimento-autevolução.
Principiologia: o princípio evolutivo de levar tudo de eito; o princípio do exemplarismo
pessoal (PEP) aprimorado; o princípio da qualificação da qualidade; o princípio da auteducação
evolutiva; os princípios evolutivos das programações existenciais (proéxis); o princípio de fazer
acontecer o melhor para todos; o princípio da moderação nas atitudes.
Codigologia: o cultivo do código de prioridades pessoais; o refinamento do código pessoal de Cosmoética (CPC) gerando o consequente realinhamento das autoprioridades evolutivas;
o código pessoal do bom-tom; o código do exemplarismo pessoal (CEP); a aplicação dos códigos
de etiqueta social; o código pessoal de excelência; o codex subtilissimus pessoal.
Teoriologia: a teoria do refinamento das neoideias; a teoria do megafoco existencial;
a teoria da espiral evolutiva, consciencial, inarredável e infinita; a teoria da resiliência exemplarista; a teoria do Homo sapiens serenissimus na condição de modelo evolutivo; a teoria da coerência aplicada nas mínimas manifestações; as teorias evolutivas conscienciológicas.
Tecnologia: as técnicas da etiqueta social aplicada à convivialidade sadia; as técnicas
paradiplomáticas; as técnicas de autaperfeiçoamento cosmoético; a técnica do tenepessismo;
a técnica do estado vibracional como afinador da autevolução; a finesse das técnicas conscienciológicas.
Voluntariologia: o voluntariado como campo de refinamento evolutivo para a conscin
lúcida; a primazia da autodepuração evolutiva no voluntariado; o voluntariado conscienciológico como autaprimoramento evolutivo e parapsíquico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da
proéxis; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório da vida cotidiana.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Reeducaciologia; o Colégio Invisível da Desassediologia; o Colégio Invisível da Cosmoética; o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio
Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível dos Serenões.
Efeitologia: o efeito dos hábitos saudáveis; a finesse evolutiva como efeito positivo do
Curso Intermissivo.
Enumerologia: a finesse da autopensenidade; a finesse da autointencionalidade; a finesse
do autodiscernimento; a finesse das automegaprioridades; a finesse dos autoposicionamentos; a finesse das automanifestações; a finesse da autevoluciologia.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio evolução infinita–educação infinita; o binômio auto-hiperacuidade–recin refinada; o binômio herança genética–herança
paragenética; o binômio perspicácia-eficácia.
Crescendologia: o crescendo finesse somática–finesse holossomática; o crescendo do
refinamento da autoconsciencialidade; o crescendo finesse intrafísica–finesse extrafísica.
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Trinomiologia: o trinômio Mesologia-Genética-Paragenética; o trinômio inteligência
evolutiva (IE)–priorização–holofinesse; o trinômio curto-médio-longo prazo indispensável ao refinamento intraconsciencial.
Polinomiologia: o polinômio tendência paragenética–influência familiar–contexto cultural–valores conscienciais; o polinômio postura-olhar-voz-gesto; o polinômio empatia–cordialidade–bom-tom–candura; o polinômio estilo-elegância-porte-carisma; o polinômio da manifestação apurada-educada-cultivada-requintada.
Antagonismologia: o antagonismo finesse / truculência; o antagonismo finesse extrafísica / impulsividade somática; o antagonismo finesse evolutiva / arrogância; o antagonismo finesse evolutiva / superficialidade; o antagonismo finesse / ostentação; o antagonismo finesse
evolutiva / esnobação patológica.
Paradoxologia: o paradoxo assistencial da impactoterapia realizada com discrição
e suavidade; o paradoxo de quanto maior a finesse evolutiva menor a dificuldade com a barbárie.
Politicologia: a democracia; a proexocracia; a conscienciocracia; a cosmoeticocracia;
a lucidocracia; a meritocracia. A política pessoal de buscar sempre acrescentar maior aprimoramento à autexpressão.
Legislogia: a lei do maior esforço educacional evolutivo; a lei do maior esforço aplicada
à autocognição avançada.
Holotecologia: a evolucioteca; a proexoteca; a maturoteca; a coerencioteca; a diplomacioteca; a assistencioteca; a serenoteca.
Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Coerenciologia; a Parageneticologia; a Holomaturologia; a Autodiscernimentologia; a Temperamentologia; a Proexologia; a Autoconscienciometrologia; a Autoparapercepciologia; a Serenologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a pessoa fina; a conscin inabalável; a conscin motivada; a conscin polivalente; a conscin neofílica; a conscin traforista; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin madura; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro
evolutivo; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o completista; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o escritor; o evoluciente; o tertuliano; o teletertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o exemplarista; o acoplamentista; o tenepessista;
o epicon lúcido; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o sistemata; o projetor consciente; o Serenão.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira
evolutiva; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a completista; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a escritora; a evoluciente; a tertuliana;
a teletertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora
existencial; a maxidissidente ideológica; a exemplarista; a acoplamentista; a tenepessista; a epicon lúcida; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a sistemata; a projetora consciente;
a Serenona.
Hominologia: o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo
sapiens holophilosophus; o Homo sapiens universalis; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo
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sapiens autoeducabilis; o Homo sapiens autodidacticus; o Homo sapiens magister; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens constructus; o Homo sapiens adaptabilis; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens serenissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minifinesse evolutiva = a condição do intermissivista dedicado à autopesquisa; maxifinesse evolutiva = a condição do intermissivista materializando as ideias do CI;
megafinesse evolutiva = a condição modelar do Serenão.
Culturologia: a cultura erudita; a Multiculturologia; a Megaculturologia da Reeducaciologia; a cultura do autaprimoramento contínuo.
Taxologia. Sob a ótica da Autexperimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
18 conquistas desafiadoras para a conscin intermissivista motivada a alcançar a autevolução, diretamente relacionadas à finesse evolutiva:
01. Autodiscernimento.
02. Autorrevezamentos multiexistenciais.
03. Compléxis.
04. Cosmoética.
05. Desperticidade.
06. Docência tarística.
07. Domínio do EV.
08. Dupla evolutiva.
09. Gestações conscienciais.
10. Hiperacuidade.
11. Invexibilidade.
12. Maximoréxis.
13. Ofiexismo.
14. Pangrafia.
15. Primener.
16. Projetabilidade lúcida (PL).
17. Sinalética parapsíquica.
18. Tenepessismo.
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 finesse evolutiva, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autocentramento consciencial: Conscienciometrologia; Homeostático.
02. Autocontrole: Holomaturologia; Homeostático.
03. Autodepuração refinada: Intraconscienciologia; Homeostático.
04. Conscienciocentragem: Parapercucienciologia; Homeostático.
05. Educação infinita: Reeducaciologia; Homeostático.
06. Eficácia evolutiva: Evoluciologia; Neutro.
07. Força presencial: Intrafisicologia; Neutro.
08. Imperturbabilidade: Homeostaticologia; Homeostático.
09. Inteligência evolutiva: Autevoluciologia; Homeostático.
10. Postura conscienciológica: Autodiscernimentologia; Homeostático.
11. Potencialização evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
12. Progressão permanente: Autevoluciologia; Neutro.
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13. Quintessência evolutiva: Autevoluciologia; Homeostático.
14. Sutileza conscienciológica: Mentalsomatologia; Homeostático.
15. Truculência: Parapatologia; Nosográfico.

IMPORTA IDENTIFICAR O NÍVEL DE FINESSE EVOLUTIVA
PESSOAL PARA O AUTORREFINAMENTO COSMOÉTICO,
POTENCIALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INTERASSISTENCIALIDADE RUMO AO COMPLETISMO EXISTENCIAL.
Questionologia. Qual nível de finesse evolutiva você, leitor ou leitora, vivencia hoje?
Tal condição atua evolutivamente em você e na própria vida dia a dia?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; 1.584 p.; 413 caps.; 403 abrevs.; 434 enus.; 484 estrangeirismos;
37 ilus.; 5 índices; 240 sinopses; 36 tabs.; glos. 241 termos; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed.
Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 1.014 a 1.018.
2. 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 558 e 568.
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FITOCONVIVIALIDADE
(CONVIVIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A fitoconvivialidade é a qualidade da vivência e / ou manifestação desenvolvida pela conscin, homem ou mulher, na interação com o princípio consciencial na condição
de planta, no sentido do compartilhamento de espaços e ambientes de modo harmonioso, amistoso, tranquilo, afetuoso, equilibrado, terapêutico e saudável possibilitando trocas energéticas,
mudanças e renovações conscienciais sadias.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição fito deriva do idioma Grego, phutón, “vegetal;
árvore; planta; rebento; descendente”. O vocábulo convívio procede do idioma Latim, convivium, “banquete; festim; participação em banquete; convidado”. Apareceu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Convívio saudável com plantas. 2. Coexistência pacífica com plantas. 3. Convivência homeostática conscin-planta. 4. Ortoconvivência conscin-planta. 5. Confinidade com plantas. 6. Desenvoltura com plantas.
Neologia. As duas expressões compostas minifitoconvivialidade e maxifitoconvivialidade são neologismos técnicos da Conviviologia.
Antonimologia: 1. Incompatibilidade botânica. 2. Coexistência fitoantagônica. 3. Repulsão às plantas. 4. Quizila às plantas. 5. Inaptidão com plantas. 6. Desamor aos vegetais.
Estrangeirismologia: o Fitoconviviarium; o rapport direto com as plantas; o Orquidarium; o hobby pessoal de colecionar orquídeas; o Herbarium; o attachment espontâneo às flores;
o modus vivendi em meio à Natureza; as performances da consciência fitofílica; o feeling da consciência dedo verde fazendo link com a fitoenergia; o Blumengarten aconchegante; o botanical
garden.
Atributologia: predomínio das percepções extrasensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à interação cosmoética com os princípios conscienciais vegetais.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Cultivemos
as plantas. Quem planta colhe.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da fitoconvivialidade; os fitopensenes; a fitopensenidade; os protopensenes; a protopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os
benignopensenes; a benignopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; o holopensene da fitoassistência; os reciclopensenes advindos do cultivo de plantas; o holopensene da
acuidade energética na interfusão com as plantas; o holopensene da fitofilia irradiando pensenes
homeostáticos.
Fatologia: a fitoconvivialidade; os variados tipos de fitoenergias presentes nos jardins;
a jardinagem; o jardim na sacada do apartamento; a afinidade à determinada espécie de planta;
a exuberância vegetal no entorno da moradia; a chegada do beija-flor nas flores; o orquidário
sendo fonte de recarga energética; o exemplo familiar estimulando a fitoconvivência; a generosidade da planta; o prazer de lidar com as plantas; a fitoterapia; a Farmacologia Natural; a fitoterapêutica milenar chinesa; o uso de ervas medicinais; os chás aromáticos; a prevenção e tratamento
de doenças através da flora medicinal; as moléculas extraídas das raízes das plantas utilizadas na
cosmética e farmacêutica; o cuidado no contato e manuseio das plantas tóxicas; o convívio nocivo
no cultivo de plantas produtoras de drogas ilícitas, cocaína (Erythroxylum coca e Erythroxylum
novogratense), maconha (Cannabis sativa) e papoula (Papaver somniferium); os alimentos transgênicos; a insensibilidade às plantas; a negligência no trato das plantas no passeio público; os ve-
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getais; as frutas sendo fonte de alimento; o pomar; a horta doméstica; a dieta vegetariana; a dieta
frutariana; a mini-horta de temperos; o cuidado no replantio; a sensibilidade da planta; a agricultura familiar; o agronegócio; as plantas enquanto fonte de subsistência e renda familiar; os alimentos orgânicos; as feiras ecológicas; as plantas como recurso embelezador de ambientes; os colares de flores mediando cordialidade, amizade e amor; as flores aromáticas ensejando regozijo;
as exposições de flores; o respeito ao canteiro de flores; as árvores; a grama; os espaços reservados ao cultivo de miniplantas; a adoção de praças; as praças favorecendo o contato com as fitoenergias, proporcionando lazer e interconvívio; as trilhas ecológicas; o ecoturismo; a vida no campo; a moradia afogada no verde; os galhos das árvores adentrando a janela da residência estimulando o contato com as fitoenergias; o privilégio de viver em meio à Natureza favorecendo
o abertismo consciencial; a fotossíntese; a árvore recicladora de carbono; a flora enquanto recurso
paisagístico; as reservas ecológicas; a manutenção da coexistência fraterna com a flora, fauna
e consciências; o Cosmos.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o fitoectoplasma; a lignina; o acoplamento energético jardineiro-planta; a paraflora; as energias da parabotânica; os amparadores extrafísicos da Natureza; a energia da parabotânica utilizada na regeneração tecidual; o fitoectoplasma potencializando a tenepes;
a exuberância da Natureza sendo resposta ao processo energético da conscin.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo do movimento convergente da Natureza qualificando
o convívio; o sinergismo atenção especial–absorção energética; o sinergismo da jardinagem
restituindo o elo Homem-Natureza; o sinergismo existente entre todos os seres vivos do Cosmos.
Principiologia: o princípio da fitoconvivência sadia; o princípio da interdependência
evolutiva; o princípio da assistência a todos os seres vivos; o princípio do exemplarismo pessoal
(PEP); o princípio da afinidade; o princípio da reciprocidade; o princípio da evolução ser para
todos; o princípio básico da megafraternidade.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado à fitoconvivialidade sadia; o código do exemplarismo pessoal vivenciado no binômio cultivar-cuidar; o código pessoal
do respeito a toda forma de vida.
Teoriologia: o passeio em a Natureza direcionando à teoria da equilibração pensênica;
a teoria da coexistência pacífica entre todos os princípios conscienciais.
Tecnologia: a técnica da soltura do energossoma na vivência direta com a Natureza;
a técnica da jardinagem favorecendo o contato com a fitoenergia; a técnica da fitodiversidade
facilitando a profilaxia do estresse; a técnica de caminhar na trilha ecológica em meio ao verde;
a técnica do convívio sadio com as plantas nortear a convivência fraterna com os demais princípios conscienciais; a técnica da hortoterapia; a técnica do exemplarismo pessoal.
Voluntariologia: o voluntário conscienciológico exemplificando o cuidado às plantas;
o voluntariado conscienciológico dedicado à manutenção e cuidado de área verde.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da fitoenergia na International Academy of Consciousness (IAC); o laboratório natural de fitoenergias das regiões componentes de
áreas verdes e matas nativas; o laboratório da Conviviologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Fitologia; o Colégio Invisível da Conviviologia;
o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível da Botânica; o Colégio Invisível da
Parabotânica; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia;
o Colégio Invisível da Energossomatologia; o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio
Invisível da Parapercepciologia.
Efeitologia: o efeito revigorante do contato com as fitoenergias; o efeito halo da homeostase energossomática no acoplamento com a Natureza; o efeito reconciliador do mimo em forma de flor; o efeito terapêutico da fitodiversidade; o efeito estimulante e acolhedor da paisagem
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natural; o efeito assistencial da técnica da jardinagem; o efeito pacificador no manuseio de plantas doadoras de energia; o efeito das cores e formas da flora gerar harmonia pensênica.
Neossinapsologia: as neossinapses a partir do contato diário com a energia da flora
abundante; as neossinapses da vivência proporcionando o abertismo consciencial; o princípio
consciencial sinalizando as neossinapses de respeito interespécies.
Ciclologia: o ciclo evolutivo pessoal nascer-viver-morrer; o ciclo da reciclagem das
interações com o princípio consciencial vegetal; o ciclo evolutivo da autovivência da fraternidade aplicada à Botânica, à Zoologia e à Humanidade.
Enumerologia: o fitoconvívio energético; o fitoconvívio harmonioso; o fitoconvívio assistencial; o fitoconvívio terapêutico; o fitoconvívio homeostático; o fitoconvívio fraterno; o fitoconvívio megafraterno.
Binomiologia: o binômio planta doadora–conscin receptora; o binômio espaço harmonioso–convívio fraterno; o binômio benevolência-retribuição; o binômio fitoenergias–desintoxicação energossomática; o binômio fitodiversidade–higiene mental; o binômio trilha energética–
–autocompensação holossomática; o binômio acolhimento vegetal–retribuição consciencial;
o binômio conviver-assistir.
Interaciologia: a interação da beleza vegetal estimulando o acolhimento consciencial;
a interação reflexiva colecionador–plantas raras favorecendo o atilamento mental; a interação
energética na atuação plantar-cuidar-colher; a interação maior com as fitoenergias abundantes
potencializar a ectoplasmia (lignificação); a interação com a fitoenergia possibilitando a desintoxicação energética; a interação prazerosa da criança com as flores coloridas incentivando a criatividade; a interação do convívio harmonioso princípio consciencial botânico–animal subumano–consciência humana.
Crescendologia: o crescendo da interdependência evolutiva fitoconvivialidade-zooconvivialidade-antropoconvivialidade; o crescendo assistencial flora medicinal–terapêutica somatica.
Trinomiologia: o trinômio sensibilidade energética–afinização energética–interfusão
energética no acoplamento com o princípio consciencial vegetal; o trinômio observação-autorreflexão-neovisão cosmoética realçando o abertismo pensênico; o trinômio evolutivo exemplar fitoconvívio-autoconvívio-heteroconvívio.
Polinomiologia: o polinômio plantar-adubar-regar-colher; o polinômio geoenergias-fitoenergias-aeroenergias-hidroenergias; o polinômio preservação-integração-harmonização-reurbanização.
Antagonismologia: o antagonismo plantas medicinais / plantas tóxicas; o antagonismo
autonomia botânica / humano dependente; o antagonismo generosidade botânica / insensibilidade humana; o antagonismo conscin psi-bloqueadora / conscin ectoplasta; o antagonismo viveirista semeador e disseminador de árvores / viveirista mercantilista; o antagonismo acolhimento
vegetal / rejeição consciencial; o antagonismo dedo verde / dedo marrom.
Paradoxologia: o paradoxo de a planta tóxica poder ser remédio para os males humanos; o paradoxo de o homem rude do campo poder ser especialista em plantas medicinais.
Politicologia: a conviviocracia; a conscienciocracia; a lucidocracia; a assistenciocracia;
a cosmoeticocracia; a democracia; a evoluciocracia.
Legislogia: as leis da Botânica; as leis da evolução; a lei da afinidade ao princípio
consciencial botânico; a lei natural do convívio harmonioso; a lei do direito à evolução de todo
princípio consciencial.
Filiologia: a fitofilia; a dendrofilia; a zoofilia; a antropofilia; a biofilia; a interaciofilia;
a conviviofilia; a assistenciofilia; a cosmoeticofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a fitofobia; a dendrofobia; a zoofobia; a antropofobia; a biofobia; a interaciofobia; a conviviofobia; a assistenciofobia; a cosmoeticofobia; a evoluciofobia.
Maniologia: a mania de furtar plantas.
Mitologia: o mito de as fases da lua influenciarem no plantio e crescimento das plantas;
o mito da inocuidade da Fitoterapêutica.
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Holotecologia: a fitoteca; a bioteca; a parabioteca; a convivioteca; a comunicoteca;
a antropoteca; a energoteca; a experimentoteca; a assistencioteca; a cosmoeticoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Fitoconviviologia; a Botanicologia; a Interassistenciologia; a Harmoniologia; a Intrafisicologia; a Energossomatologia; a Experimentologia;
a Terapeuticologia; a Fitoecologia; a Cosmoeticologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin botanicofílica; a conscin lúcida; a conscin fraterna; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o botânico; o botanista; o orquidófilo; o orquidólogo; o herborista;
o pomólogo; o pomareiro; o legumista; o camponês; o granjeiro; o agricultor; o dendrólogo;
o jardineiro; o florista; o paisagista; o fitologista; o fitólogo; o fitoterapeuta; o ecologista; o ecólogo; o fitoconviviólogo; o conviviólogo; o comunicólogo; o acoplamentista; o amparador intrafísico; o intermissivista; o compassageiro evolutivo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o experimentólogo; o exemplarista; o reciclante existencial; o evoluciente; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente;
o pré-serenão vulgar; o verbetólogo; o voluntário; o homem de ação.
Femininologia: a botânica; a botanista; a orquidófila; a orquidóloga; a herborista; a pomóloga; a pomareira; a legumista; a camponesa; a granjeira; a agricultora; a dendróloga; a jardineira; a florista; a paisagista; a fitologista; a fitóloga; a fitoterapeuta; a ecologista; a ecóloga;
a fitoconvivióloga; a convivióloga; a comunicóloga; a acoplamentista; a amparadora intrafísica;
a intermissivista; a compassageira evolutiva; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora;
a experimentóloga; a exemplarista; a reciclante existencial; a evoluciente; a inversora existencial;
a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a préserenona vulgar, a verbetóloga; a voluntária; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens phytoconvivialis; o Homo sapiens conviventialis; o Homo sapiens biophilicus; o Homo sapiens botanicus; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens
affectuosus; o Homo sapiens comparticipans; o Homo sapiens benevolus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens exemplaris; o Homo sapiens herbarius; o Homo sapiens universalis.
V. Argumentologia
Exemplologia: minifitoconvivialidade = a interação salutar básica com a espécie vegetal; maxifitoconvivialidade = a retribuição consciencial ensejando interfusão energética com a espécie vegetal.
Culturologia: a cultura da Botânica; a cultura da jardinagem; a cultura do paisagismo;
a cultura da fitoterapia; a cultura fitoenergossomática; a cultura da Conviviologia; a cultura da
coleta da marcela (Achyrocline satureioides) ao amanhecer da sexta-feira anterior à Páscoa;
a cultura do respeito à Natureza; a cultura do respeito universal à vida.
Curiosologia. Consoante a Intrafisicologia, considera-se exemplo curioso e perigoso o jardim localizado no norte da Inglaterra, no parque Alnwick denominado The Poison Garden, contendo cerca de 100 variedades de plantas tóxicas, alucinógenas, venenosas e medicinais.
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Taxologia. Segundo a Interassistenciologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 8 benefícios, diretos ou indiretos, disponibilizados pelo princípio consciencial vegetal ao meio ambiente e às consciências:
1. Antierosão: contenção da terra.
2. Conforto: proteção ao frio.
3. Energia: oxigenação, desintoxicação, recuperação energossomática.
4. Fármaco: melhoria das enfermidades.
5. Lazer: relaxamento, acalmia mental.
6. Nutrição: dieta alimentar.
7. Terapêutica: tratamento holossomático.
8. Vestuário: proteção somática.
Atributologia. De acordo com a Conviviologia, importa evidenciar o exemplo de flexibilidade da espécie vegetal, atributo consciencial importante na avaliação da qualidade da convivência.
Tipologia. Sob a ótica da Intrafisicologia, eis por exemplo, em ordem alfabética, 25 tipos de jardins representativos de ambientes de fitoconvivência harmoniosa e terapêutica, funcionando na condição de pequenos laboratórios conscienciais:
01. Jardim aquático. Hidroenergias, plantas lignificadas.
02. Jardim aromático. Parapercepção olfativa.
03. Jardim botânico. Diversidade de espécies.
04. Jardim campestre. Recuperação energética.
05. Jardim condominial. Sociabilidade, bem-estar.
06. Jardim da praça. Encontros intergeracionais.
07. Jardim de cactos. Essencialmente doador, de baixa umidade.
08. Jardim de ervas medicinais. Farmacologia natural.
09. Jardim de flores. Beleza em cores e forma.
10. Jardim de inverno. Acolhimento e aconchego.
11. Jardim de miniplantas. Aguçamento da curiosidade sadia.
12. Jardim de pedras. Percepção de força telúrica.
13. Jardim de plantas raras. Singularidade, diferenciação.
14. Jardim de rosas. Detalhismo da forma.
15. Jardim hidropônico. Hidronutrição.
16. Jardim japonês. Harmonização.
17. Jardim natural. Autenticidade.
18. Jardim ornamental. Elegância, exotismo.
19. Jardim residencial. Leitura do perfil da conscin.
20. Jardim silvestre. Ecoconvívio.
21. Jardim submerso. Estímulo à pesquisa.
22. Jardim suspenso. Movimento natural da planta, leveza da orquídea.
23. Jardim tropical. Floresta nefelófila de altitude.
24. Jardim útil. Subsistência, frutos, legumes, nozes, especiarias.
25. Jardim vertical. Pequeno, restrito.
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 fitoconvivialidade, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aconchego botânico: Intrafisicologia; Homeostático.
02. Árvore: Fitoconviviologia; Neutro.
03. Autancestralidade: Autoparageneticologia; Homeostático.
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04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Bioenergotaxonomia: Energossomatologia; Neutro.
Botânica atrativa: Fitoconviviologia; Homeostático.
Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
Conscin frutariana: Intrafisicologia; Homeostático.
Convivência humana: Conviviologia; Neutro.
Fundamentos da Conviviologia: Holoconviviologia; Neutro.
Gratidão: Holomaturologia; Homeostático.
Harmoniologia: Cosmoeticologia; Homeostático.
Naturofilia: Filiologia; Homeostático.
Nível da interassistencialidade: Interassistenciologia; Neutro.
Poder da fraternidade: Harmoniologia; Homeostático.
Senso de fraternidade: Conviviologia; Homeostático.

A FITOCONVIVIALIDADE EVIDENCIA A COEXISTÊNCIA
HARMONIOSA DA CONSCIÊNCIA COM O PRINCÍPIO
CONSCIENCIAL VEGETAL, SINALIZANDO OS INDÍCIOS
EVOLUTIVOS DA OMNIPRIORIDADE MEGAFRATERNA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, identifica e mantém convívio harmonioso com
as plantas? Quais proveitos evolutivos essa interação proporciona?
Bibliografia Específica:
1. Cerato, Sonia; Escola da Autopesquisa da Consciência: Educando para a Lucidez Multidimensional;
134 p.; 3 partes; 16 caps.; 37 enus.; 37 frases enfáticas; 1 tab.; 33 refs.; 21x 14 cm; br.; Associação Escola da Autopesquisa da Consciência (EAC); Porto Alegre, RS; 2006; páginas 73 a 75, 105 e 106.
2. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; revisor Alexander
Steiner; 344 p.; 150 abrevs.; 106 assuntos das folhas de avaliação; 3 E-mails; 11 enus.; 100 folhas de avaliação; 1 foto;
2.000 itens; 1 microbiografia; 100 qualidades da consciencia; 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 242 e 243.
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; 7.663 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 80, 108, 287 e 468.
4. Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguario; & Lourdes Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos lingüísticos; 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 281 e 340.
5. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia;1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.;
1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos.; 280 termos; 5.116 refs.; alf.;
geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro; RJ; 1994; páginas 330 e 394.
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FIXAÇÃO
(INTRAFISICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A fixação é a ação ou efeito de fixar(-se) algo, tornando-o firme, estável,
em condição ou local preciso, determinado.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo fixar vem provavelmente do idioma Francês, fixer, “agir sobre algum ser ou coisa para estabelecê-los e mantê-los em certo lugar ou em determinada posição”, derivado do idioma Latim, fixus, “ação de fincar”, particípio passado de figere, “furar; varar; atravessar; prender; segurar; pendurar; pregar; fincar; cravar; espetar; afundar; fixar”. Surgiu no Século XV. A palavra fixação apareceu no Século XVII.
Sinonimologia: 01. Afixação. 02. Fixagem. 03. Fixidez. 04. Instalação física.
05. Atenção. 06. Plantochacras na rocha. 07. Conscin antenada; conscin com centro de interesse. 08. Conscin focada. 09. Conscin-trator. 10. Conscin equilibrada.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 19 cognatos derivados do vocábulo fixação: afixação; autofixação; fixa; fixada; fixado; fixador; fixadora; fixagem; fixante; fixar; fixativo; fixável; megafixação; mimese-fixação; minifixação; multifixação; pós-fixação; prefixação; superfixação.
Neologia. As duas expressões compostas fixação homeostática e fixação patológica são
neologismos técnicos da Intrafisicologia.
Antonimologia: 01. Infixidez. 02. Instabilidade. 03. Indeterminação. 04. Inconstância.
05. Autofuga. 06. Alienação. 07. Atenção saltuária. 08. Conscin multívola. 09. Conscin sem
megafoco. 10. Conscin perdidona.
Estrangeirismologia: o in loco; o in situ; o Tenepessarium; o Projectarium; o Proexarium; o fisiopodium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência das prioridades evolutivas.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da intrafisicalidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a fixação; a fixação da consciência; o soma na condição de fixador básico da
conscin; a fixação no megafoco interassistencial; a fixação negativa de pensamentos retrógrados
(ideias fixas, monoideísmos); a fixação intrafísica da conscin materialista; a fixação na carreira
profissional; a fixação psicofisiológica; a multifixação da mente (a intenção dividida); a melin como fixação psicofísica patológica; a fixação patológica do ressentimento; a fixação dos interesses
evolutivos grupais comuns; a fixação dos hábitos; a fixação dos neologismos ou das verpons.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a fixação das lembranças intermissivas; a tenepes na condição de
fixadora básica da interassistencialidade atacadista; o psicossoma na condição de fixador básico
da intermissão; a fixação do extrapolacionismo evolutivo na condição da autossuficiência evolutiva.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo fixação consciencial–dinamismo evolutivo.
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Principiologia: o princípio da descrença.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da seriéxis a partir de fixações temporárias.
Tecnologia: a técnica da fixação da concentração da atenção durante 5 horas de reflexão.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Evoluciólogos.
Neossinapsologia: a fixação das neossinapses intermissivas básicas.
Trinomiologia: o trinômio evolutivo prioritário fixação de trafores–extinção de trafares–aquisição de trafais.
Polinomiologia: o polinômio captação-fixação-manutenção-recuperação; o polinômio
convenção dos códigos–fixação holomnemônica–megagescon criptografada–reconhecimento retrocognitivo.
Antagonismologia: o antagonismo superfixação intrafísica (conscin trancada) / consciência contínua; o antagonismo fixação / dispersão.
Paradoxologia: o paradoxo da fixação intrafísica de vida em vida humana com autevolução consciencial marcante.
Politicologia: a democracia pura.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo.
Filiologia: a fixação psicofisiológica escravizante do estado da biofilia monopolizadora.
Holotecologia: a Fozteca; a cognoteca; a recexoteca; a proexoteca; a gregarioteca; a parapsicoteca; a convivioteca.
Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Ressomatologia; a Proexologia; a Grupocarmologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Conviviologia; a Vivenciologia; a Assistenciologia; a Conscienciocentrologia; a Holomaturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
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 fixator; o Homo sapiens locator; o Homo sapiens parageopoliticus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens barrius; o Homo sapiens communitarius; o Homo sapiens barathrosphericus; o Homo sapiens cognopolita.
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V. Argumentologia
Exemplologia: fixação homeostática = a da conscin bem adaptada na consecução
dinâmica da autoproéxis; fixação patológica = a da conscin vítima da síndrome da dispersão
consciencial.
Culturologia: a cultura evolutiva da Intrafisicologia.
Taxologia. Sob a ótica da Intrafisicologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, 4 categorias de fixações conscienciais mais comuns:
1. Física: a materialização na dimensão humana.
2. Mental: a ideia abstrata; o psiquismo.
3. Mnemônica: a ideia retida pela memória; a Memoriologia.
4. Psicofísica: a conscin ou consciex ressomada na intrafisicalidade.
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 fixação, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Alcova blindada: Intrafisicologia; Homeostático.
02. Alternância interdimensional: Projeciologia; Homeostático.
03. Antepassado de si mesmo: Seriexologia; Nosográfico.
04. Biofilia monopolizadora: Intrafisicologia; Nosográfico.
05. Cápsula do tempo cinemascópica: Autorrevezamentologia; Neutro.
06. Chão: Intrafisicologia; Neutro.
07. Cognopolita: Intrafisicologia; Homeostático.
08. Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional: Conviviologia; Homeostático.
09. Fôrma holopensênica: Pensenologia; Neutro.
10. Geopolítica desassediadora: Consciencioterapia; Neutro.
11. Grupopensene: Materpensenologia; Neutro.
12. Localização: Proxêmica; Neutro.
13. Radicação vitalícia na Cognópolis: Ressomatologia; Homeostático.
14. Reagrupamento evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.
15. Residência proexogênica: Intrafisicologia; Homeostático.

O PROBLEMA DA FIXAÇÃO PSICOFÍSICA ATINGE
EM CHEIO TODA CONSCIN, HOMEM OU MULHER, TORNANDO-SE MAIS RELEVANTE PARA A CONSCIN LÚCIDA,
INTERMISSIVISTA, INTERASSISTENCIAL E PROEXISTA.
Questionologia. Como encara você, leitor ou leitora, a questão da fixação na vida intrafísica? De modo homeostático ou patológico?
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FIXAÇÃO NO RENTÁVEL
(AUTEVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A fixação no rentável é a vontade, a intenção, a determinação, o autocritério e o comportamento pessoal, geral, da conscin lúcida, fixados prioritária e inafastavelmente nas
manifestações e procedimentos evolutivos, interassistenciais, cosmoeticamente rentáveis.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo fixar vem provavelmente do idioma Francês, fixer, “agir sobre algum ser ou coisa para estabelecê-los e mantê-los em certo lugar ou em determinada posição”,
e este do idioma Latim, fixus, “ação de fincar”, particípio passado de figere, “furar; varar; atravessar; prender; segurar; pendurar; pregar; fincar; cravar; espetar; afundar; fixar”. Surgiu no Século
XV. A palavra fixação apareceu no Século XVII. O vocábulo rentável é possivelmente adaptação
do idioma Inglês, rentable, “rentável”, e este derivado do verbo (to) rent, “alugar”. Surgiu no Século XX.
Sinonimologia: 1. Autofixação no rentável. 2. Fixação no evolutivamente rentável.
3. Megafocagem prioritária na autevolução. 4. Autopriorização no essencial.
Neologia. As 4 expressões compostas fixação no rentável, fixação no rentável inversivo,
fixação no rentável tenepessista e fixação no rentável desperticista são neologismos técnicos da
Autevoluciologia.
Antonimologia: 1. Infixidez evolutiva. 2. Inconstância evolutiva. 3. Autodispersão
consciencial. 4. Alienação consciencial.
Estrangeirismologia: o Tenepessarium; o Projectarium; o Proexarium; o Evolutionarium; o Ofiexarium; o Despertarium; o Interassistentiarium; a daily routine prolífica; a opção
inteligente por increase job efficiency and productivity.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturidade da evolução pessoal.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Autevoluciologia Interassistencial; os reciclopensenes permanentes; a reciclopensenidade constante; os benignopensenes; a benignopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os taquipensenes; a taquipensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os
ganhos evolutivos na fixação de holopensene cosmoético; o cultivo de postura mental ancorada
na nexopensenidade; a construção da fôrma holopensênica pessoal pró-evolutiva.
Fatologia: a fixação no rentável; a fixação da conscin lúcida nas ações evolutivamente
rentáveis; a megafocagem mais inteligente conforme o tempo (Cronêmica), o espaço (Proxêmica), a renovação constante (Recexologia) e a idade física (Cronologia); a priorização no prioritário de maior discernimento; a identificação do essencial; o megafoco pessoal; a neofilia vivida
com autoconsciência permanente; a recéxis perseverante; a recin permanente a partir do conscienciograma; a eficiência evolutiva pessoal; a eficácia evolutiva dos autoprocedimentos; o senso
de oportunidade evolutiva; o ato de discernir o mais rentável nas circunstâncias evolutivas atuais;
o exercício da inteligência contextual aplicada à autevolução; o senso de autorrentabilidade evolutiva; o ato de adequar os potenciais pessoais às melhores oportunidades do momento; a descoberta do filão autevolutivo mais proveitoso à autobagagem multiexistencial; o senso de prioridade
evolutiva; o ato de alterar prioridades adequando a especificidade da nova situação pessoal;
o comportamento mais rentável; o serviço mais rentável; o valor mais rentável.
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a priorização da autoparaperceptibilidade; a automegaeuforização
mantendo a intensificação crescente da automotivação laboriosa na consecução da proéxis; os
fixadores das pararrotinas úteis; a lucrativa conservação dos amparadores de função; o empenho
na fixação do extrapolacionismo evolutivo.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo fixação consciencial–dinamismo evolutivo.
Principiologia: o princípio da descrença; o princípio evolutivo do devagar e sempre;
o princípio evolutivo de unir o útil ao mais rentável; o princípio da interassistencialidade ser investimento evolutivo rentável e seguro.
Codigologia: a implantação teática do código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da seriéxis a partir de fixações temporárias; a teoria do mais rentável.
Tecnologia: a técnica da fixação da concentração da atenção durante 5 horas de reflexão; a repetição técnica favorecendo a fixação; a técnica de apreensão imediata do mais rentável; as técnicas de autorganização; as técnicas de aproveitamento máximo do tempo evolutivo;
as técnicas de registro permitindo a análise cronêmica da autorrentabilidade evolutiva; as técnicas do entesouramento consciencial.
Voluntariologia: o assentamento planetário do voluntariado tarístico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório
conscienciológico da autorganização.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Proexólogos; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos.
Efeitologia: os efeitos da fixação psicofísica homeostática; os efeitos do assenhoramento das conquistas evolutivas tornadas permanentes.
Neossinapsologia: a fixação das neossinapses e paraneossinapses intermissivas, evolutivas, básicas.
Ciclologia: o ciclo criatividade-manutenção; o ciclo leitura-reflexão-escrita.
Enumerologia: a escolha evolutivamente mais rentável; a meta evolutivamente mais
rentável; o método evolutivamente mais rentável; a cognição evolutivamente mais rentável; a vivência evolutivamente mais rentável; o empreendimento evolutivamente mais rentável; a conquista evolutivamente mais rentável. A fixação do megafoco evolutivo; a fixação do estilo de vida
saudável; a fixação da infraestrutura proexogênica; a fixação da eficiência laboral; a fixação do
pensamento racional; a fixação da conduta cosmoética; a fixação do perfil interassistencial.
Binomiologia: o binômio hábitos saudáveis–rotinas úteis.
Crescendologia: o crescendo prática-repetição-fixação; o crescendo geométrico dos dividendos evolutivos na fixação no rentável; o crescendo crise de crescimento–ultrapassagem do
gargalo–mudança de patamar–novos desafios.
Trinomiologia: o trinômio evolutivo prioritário fixação de trafores–extinção de trafares–aquisição de trafais; o trinômio essencial vontade-intenção-autodisciplina; o trinômio firmeza-equilíbrio-estabilidade; o trinômio fixar o rentável–descartar o inócuo–eliminar o prejudicial;
a conquista do trinômio automotivação-trabalho-lazer.
Polinomiologia: o polinômio captação-fixação-manutenção-recuperação; o polinômio
convenção dos códigos–fixação holomnemônica–megagescon criptografada–reconhecimento retrocognitivo; a análise dos resultados no polinômio curto prazo–médio prazo–longo prazo–longuíssimo prazo.
Antagonismologia: o antagonismo superfixação intrafísica (conscin trancada) / consciência contínua; o antagonismo fixação / dispersão; o antagonismo negócio evolutivo / negocinho autocorruptor; o antagonismo realismo tarístico / ilusões mundanas; o antagonismo fixação
do rentável / rigidez automimética; o antagonismo conscin tenaz / conscin multívola.
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Paradoxologia: o paradoxo da fixação intrafísica de vida em vida humana com autevolução consciencial marcante.
Politicologia: a democracia pura.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à máxima rentabilidade evolutiva.
Filiologia: a fixação psicofisiológica escravizante do estado da biofilia monopolizadora.
Sindromologia: o empenho na antidispersividade superando a síndrome da dispersão
consciencial.
Holotecologia: a Fozteca; a cognoteca; a recexoteca; a proexoteca; a gregarioteca; a parapsicoteca; a convivioteca.
Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Autodiscernimentologia; a Autopriorologia;
a Autocosmoeticologia; a Etologia; a Intrafisicologia; a Extrafisicologia; a Parapercepciologia;
a Holomaturologia; a Autorrecexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
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 fixator; o Homo sapiens locator; o Homo sapiens parageopoliticus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens barrius; o Homo sapiens communitarius; o Homo sapiens barathrosphericus; o Homo sapiens cognopolita; o Homo sapiens evolutiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: fixação no rentável inversivo = o procedimento invariável do jovem inversor existencial, rapaz ou moça, no evolutiva e interassistencialmente rentável; fixação no rentável tenepessista = o procedimento invariável da conscin adulta, praticante da tenepes, no evolutiva e interassistencialmente rentável; fixação no rentável desperticista = o procedimento invariável do ser desperto, homem ou mulher, no evolutiva e interassistencialmente rentável.
Culturologia: a cultura útil; a cultura da Evoluciologia.
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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 fixação no rentável, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
02. Alcova blindada: Intrafisicologia; Homeostático.
03. Autoposicionamento de ponta: Autopriorologia; Homeostático.
04. Biofilia monopolizadora: Intrafisicologia; Nosográfico.
05. Cápsula do tempo cinemascópica: Autorrevezamentologia; Neutro.
06. Chão: Intrafisicologia; Neutro.
07. Cognopolita: Intrafisicologia; Homeostático.
08. Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional: Conviviologia; Homeostático.
09. Fixação: Intrafisicologia; Neutro.
10. Geopolítica desassediadora: Consciencioterapia; Neutro.
11. Grupopensene: Materpensenologia; Neutro.
12. Localização: Proxêmica; Neutro.
13. Radicação vitalícia na Cognópolis: Ressomatologia; Homeostático.
14. Reagrupamento evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.
15. Residência proexogênica: Intrafisicologia; Homeostático.

O PROCEDIMENTO PESSOAL NA FIXAÇÃO NO EVOLUTIVAMENTE RENTÁVEL POTENCIALIZA A DINAMIZAÇÃO
DA EVOLUÇÃO DA CONSCIN LÚCIDA, HOMEM OU MULHER, EVITANDO EQUÍVOCOS, ENGANOS E OMISSÕES.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já emprega a técnica da fixação permanente
e prioritária no evolutiva e interassistencialmente rentável? Desde quando?
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FIXAÇÃO PARAPSÍQUICA
(PARAPERCEPCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A fixação parapsíquica é a condição evoluída de a conscin lúcida, homem
ou mulher, reter ou apreender as ocorrências do autoparapsiquismo na holomemória ou no paracérebro a fim de utilizá-las de modo racional, interassistencial e cosmoético no autorrevezamento
multiexistencial.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo fixar vem do idioma Francês, fixer, “agir sobre algum ser ou coisa
para estabelecê-los e mantê-los em certo lugar ou em determinada posição”, e este do idioma Latim, fixus, “fincado; espetado; fixado”, particípio passado de figere, “furar; varar; atravessar;
prender; segurar; pregar; fincar; cravar; espetar; afundar; fixar”. Surgiu no Século XV. A palavra
fixação apareceu no Século XVII. O elemento de composição para provém do idioma Grego, pará, “por intermédio de; para além de”. O vocábulo psiquismo procede do idioma Francês, psychisme, e este do idioma Grego, psykhé, “alma, como princípio e sede dos desejos; sopro de vida”.
Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Aprendizagem paraperceptiva. 2. Retenção parapsíquica. 3. Estabilização parapsíquica. 4. Sustentação paraperceptiva.
Neologia. As 3 expressões compostas fixação parapsíquica, minifixação parapsíquica
e maxifixação parapsíquica são neologismos técnicos da Parapercepciologia.
Antonimologia: 01. Antifixação parapsíquica. 02. Dispersão parapsíquica. 03. Devaneio parapercepciológico. 04. Instabilidade paraperceptiva. 05. Inconstância parafenomenológica. 06. Inconstância parapsíquica. 07. Ignorância parapsíquica. 08. Analfabetismo parapsíquico.
09. Antiparapsiquismo. 10. Existência trancada.
Estrangeirismologia: o Paraperceptarium; o rapport consciex-conscin; o Projectarium; o Ofiexarium; o Despertarium; o Interassistentiarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturidade consciencial.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Parapsiquismo: megachave multidimensional.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal parapsíquico; os benignopensenes; a benignopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; a retilinearização autopensênica; os prioropensenes; a prioropensenidade; os taquipensenes; a taquipensenidade; os
cosmopensenes; a cosmopensenidade.
Fatologia: as pesquisas parapsíquicas; o registro imediato das parapercepções; o banco
de dados das parapercepções registradas; a análise periódica dos registros; a paciência no ato de
acumular mais informações antes das conclusões; a autoconfiança ampliada a partir das autoconfirmações parapsíquicas; a fixação da hiperacuidade consciencial; a identificação do essencial;
a viragem da mesa; a recin constante.
Parafatologia: a fixação parapsíquica; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o macrossoma; a autodisponibilidade interdimensional; a seriedade quanto aos conteúdos
dos fenômenos vivenciados; o megatrafor parapsíquico sendo fixador das autexperimentações;
a condição de vanguarda parapsíquica; a descoincidência vígil; a assistência extrafísica instantânea; a autopriorização da paraperceptibilidade; o comprometimento parafenomenológico; o para-
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psiquismo intelectual; as pararrealidades; os efeitos do parapsiquismo intermissivo; o parapsiquismo atuante; o parapsiquismo racional; o parapsiquismo tarístico; a intrafisicalidade sendo caricatura da extrafisicalidade; a paraprocedência; as pararrealidades multidimensionais; a interassistencialidade proporcionada pelo autoparapsiquismo; a automegaeuforização doadora; a teática
parapsíquica; a inteligência multidimensional; a recuperação da consciencialidade; as Centrais
Extrafísicas; a hipnagogia e a hipnopompia; o extrapolacionismo parapsíquico; a eficácia das projeções lúcidas; a autoconscientização multidimensional (AM).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo fixação parapsíquica–dinamismo evolutivo; o sinergismo evolutivo pensenosfera–holosfera harmonizada; o sinergismo lucidez intrafísica–lucidez extrafísica; o sinergismo paracérebro-cérebro.
Principiologia: o princípio da descrença aplicado ao parapsiquismo; o princípio do megafoco mentalsomático; o princípio da autopesquisa evolutiva; o princípio da autocrítica cosmoética; o princípio do paracorpo do autodiscernimento; os princípios parapsíquicos de recuperação dos cons; o princípio das múltiplas dimensões paralelas.
Codigologia: os códigos magnos pessoais na área da Parapercepciologia; o parapsiquismo sadio sendo cláusula do código pessoal de Cosmoética (CPC); a teática do código grupal
da Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria do corpo objetivo; a teoria da projetabilidade lúcida; a teoria da
prática da tenepes.
Tecnologia: as técnicas das parapesquisas; as técnicas projetivas; as técnicas bioenergéticas; a técnica da projeciografia; a técnica da projeciocrítica; a técnica do autodesassédio; as
paratécnicas assistenciais; a técnica da desassimilação simpática das ECs; a técnica da desassedialidade direta; a técnica de viver bioenergeticamente alerta sem ansiosismo; a técnica das
40 manobras energéticas; a técnica da recéxis; a técnica da invéxis; a técnica do arco voltaico
craniochacral.
Voluntariologia: o voluntariado teático da tares; os registros dos voluntários parapsíquicos; o paravoluntariado das reurbanizações extrafísicas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da projeção lúcida; o laboratório conscienciológico da autorganização.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapercepciologia; os Colégios Invisíveis da
Conscienciologia; o Colégio Invisível dos Proexólogos.
Efeitologia: o efeito pacificador do parabanho energético; os efeitos da assepsia energética; os efeitos da megaeuforização; os efeitos da blindagem energética; os efeitos das reciclagens intraconscienciais; os efeitos da captação de ideias originais.
Neossinapsologia: a fixação das neossinapses parapsíquicas; as paraneossinapses geradas pelo parapsiquismo; as neossinapses exigidas pelos parafenômenos.
Ciclologia: o ciclo evolutivo energético interassistencial EV-tenepes-ofiex; o ciclo meta-conquista; o ciclo vivência do parafenômeno–interpretação do conteúdo; o ciclo coincidência–
–descoincidência holossomática.
Enumerologia: a fixação parapsíquica limitada; a fixação parapsíquica variada; a fixação parapsíquica vivenciada; a fixação parapsíquica mentalsomática; a fixação parapsíquica interassistencial; a fixação parapsíquica multiexistencial; a fixação parapsíquica megagescônica.
Binomiologia: o binômio parafato-simulcognição; o binômio cérebro-paracérebro;
o binômio vontade–energia consciencial; o binômio energosfera pessoal–primavera energética.
Interaciologia: a interação dimensão física–dimensão extrafísica; a interação soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; a interação conscin-consciex; a interação amparador-amparando; a interação autolucidez-reciclagem; a interação fatos-parafatos; a interação atribu-
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tos conscienciais–atributos extraconscienciais; a interação paracérebro-voliciolina; a interação
EI-EC-EV.
Crescendologia: o crescendo centrípeto estado vibracional–sinalética energética parapsíquica pessoal; o crescendo euforin-primener-cipriene; o crescendo retrocognições-autocompreensão-autassistência-heterassistência-reconciliações; o crescendo cascagrossismo-parapsiquismo; o crescendo médium inconsciente–conscin parapsíquica lúcida; o crescendo monovisão-cosmovisão; o crescendo descoincidência vígil–projeção lúcida; o crescendo tenepes-ofiex.
Trinomiologia: o trinômio observar-refletir-agir; o trinômio avançado soltura energossomática–soltura psicossomática–soltura mentalsomática.
Antagonismologia: o antagonismo fixação intrafísica (vida trancada) / projeção lúcida;
o antagonismo animismo / parapsiquismo; o antagonismo energosfera reluzente / energosfera
apagada; o antagonismo paraperceptibilidade / materialidade; o antagonismo medo pessoal
/ autodiscernimento parafenomênico; o antagonismo fixação / dispersão; o antagonismo parapsiquismo interassistencial / parapsiquismo assediador; o antagonismo cerebralidade / paracerebralidade.
Politicologia: a lucidocracia; a projeciocracia; a energocracia; a assistenciocracia; a cosmoeticocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; a autoconsciência quanto à lei do retorno;
a lei de atração entre afins; as leis da Projeciologia.
Filiologia: a neofilia; a conviviofilia; a fenomenofilia; a parafenomenofilia; a projeciofilia; a assistenciofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a parapsicofobia; a tanatofobia; a neofobia; a autocriticofobia; a autopesquisofobia; a fenomenofobia; a projeciofobia.
Holotecologia: a parafenomenoteca; a projecioteca; a parapsicoteca; a energossomatoteca; a mentalsomatoteca; a epicentroteca; a despertoteca.
Interdisciplinologia: a Parapercepciologia; a Paracerebrologia; a Autopesquisologia;
a Parafenomenologia; a Energossomatologia; a Interassistenciologia; a Intermissiologia; a Projeciologia; a Extrafisicologia; a Holossomatologia; a Autoproexologia; a Cosmoeticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; o projetor lúcido; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a semiconsciex.
Masculinologia: o parapsíquico pesquisador; o projetor consciente; o agente retrocognitor; o intermissivista; o projecioterapeuta; o proexista; o exemplarista; o reciclante existencial;
o inversor existencial; o desassediólogo; o homem de ação; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o reeducador; o pararreeducador.
Femininologia: a parapsíquica pesquisadora; a projetora consciente; a agente retrocognitora; a intermissivista; a projecioterapeuta; a proexista; a exemplarista; a reciclante existencial;
a inversora existencial; a desassedióloga; a mulher de ação; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a reeducadora; a pararreeducadora.
Hominologia: o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens pangraphicus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens paraphaenomenologicus;
o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens epicentricus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minifixação parapsíquica = o emprego autoconsciente da sinalética energética e parapsíquica pessoal autocomprovada; maxifixação parapsíquica = o emprego autoconsciente da memória quádrupla.
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Culturologia: a cultura da paraperceptibilidade.
Atributos. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 atributos mentaissomáticos fixadores do parapsiquismo:
01. Associação de ideias: as elucubrações saudáveis a respeito do autoparapsiquismo.
02. Autoconcentração mental: a atenção fixa nos parafenômenos.
03. Autodiscernimento: a priorização parapsíquica.
04. Autojuízo crítico: a auto e heterocrítica quanto às manifestações parapsíquicas.
05. Imaginação: as faculdades cogitativas na apreensão dos parafenômenos.
06. Intelecção: a compreensão e a conceituação dos autoparafenômenos.
07. Mnemossomática: a preservação da memória cerebral a fim de fixar melhor o autoparapsiquismo na holomemória.
08. Paraimaginação: as ideias inatas a respeito das manifestações parapsíquicas.
09. Parapercepção: a identificação e classificação dos parafenômenos a partir dos registros diários.
10. Retilinearidade pensênica: a qualificação da autopensenidade quanto às próprias
vivências 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 fixação parapsíquica, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Alternância interdimensional: Projeciologia; Homeostático.
03. Assim: Energossomatologia; Neutro.
04. Autoparapercepciologia ideal: Autopesquisologia; Homeostático.
05. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
06. Autorretrocognição: Mnemossomatologia; Neutro.
07. Autossuficiência evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
08. Cipriene: Energossomatologia; Homeostático.
09. Efeito do estado vibracional: Energossomatologia; Homeostático.
10. Encapsulamento consciencial: Energossomatologia; Neutro.
11. Fenomenologia holossomática: Parafenomenologia; Neutro.
12. Paraprocedência: Extrafisicologia; Neutro.
13. Parapsiquismo intelectual: Parapercepciologia; Homeostático.
14. Sinalética parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.
15. Voliciolina: Voliciologia; Neutro.

A FIXAÇÃO PARAPSÍQUICA ATUAL FAVORECE A AUTORRECUPERAÇÃO DE CONS PARAPSÍQUICOS EM FUTURAS
EXISTÊNCIAS, QUALIFICANDO OS AUTODESEMPENHOS
DO INTERMISSIVISTA NA TEÁTICA DA INTERASSISTÊNCIA.
Questionologia. Qual a utilidade e seriedade da fixação parapsíquica para você, leitor ou
leitora? Já busca fixar a autoparapercepção com o objetivo de ampliar e qualificar os autodesempenhos evolutivos futuros?
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Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24
seções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.;
4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 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 223, 224,
257, 267, 464 e 466.
2. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores
Alexander Steiner; et al.; 1.232 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto; 3 gráfs.;
42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 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 121,
224, 287, 562 e 747.

S. P.
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FIXADOR NA ESCRITA
(AUTORGANIZACIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O fixador na escrita é o elemento material e / ou psicológico capaz de manter a conscin, homem ou mulher, ligada, antenada, interessada e empenhada na redação conscienciológica, fazendo a profilaxia contra a alienação ou fuga da grafopensenidade.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo fixar vem provavelmente do idioma Francês, fixer, “agir sobre
algum ser ou coisa para estabelecê-los e mantê-los em certo lugar ou em determinada posição”,
e este do idioma Latim, fixus, “fincado; espetado; fixado”, particípio passado de figere, “furar; varar; atravessar; prender; segurar; pregar; fincar; cravar; espetar; afundar; fixar”. Surgiu no Século
XV. 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”. Apareceu no Século XVIII.
Sinonimologia: 1. Fixante conscienciográfico. 2. Firmador na escrita. 3. Ancoragem
grafopensênica.
Neologia. As 3 expressões compostas fixador na escrita, minifixador na escrita e maxifixador na escrita são neologismos técnicos da Autorganizaciologia.
Antonimologia: 1. Desestabilizador grafopensênico. 2. Dispersor grafopensênico.
3. Perturbador gesconográfico.
Estrangeirismologia: o laptop; o desktop; o know-how da escrita.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à tares escrita.
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas em ordem alfabética, pertinentes ao tema:
1. “Assistenci i
e. A melhor assistência, mais consistente, é a cognitiva, através dos
grafopensenes, ou seja, da escrita”.
2. “Autorrevez ento. Na obra escrita do autorrevezamento multiexistencial, o Ser
Humano se distribui para a Humanidade”.
3. “Escritor. A escrita pode se dar gota a gota”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da comunicação gesconográfica; o holopensene da
intrafisicalidade; a análise crítica da grafopensenidade; os equilibriopensenes comunicados pela
grafia; a equilibriopensenidade; o holopensene da escrita cosmoética evolutiva; o holopensene
pessoal da Conscienciografologia; a modificação do holopensene estagnante relativo à escrita;
a assiduidade do holopensene da escrita na própria residência; o encargo de fixar os grafopensenes da Conscienciologia na dimensão intrafísica; a escrita conscienciológica enquanto fixadora da
ortopensenidade.
Fatologia: o fixador na escrita; o soma saudável na condição de catalisador básico da
conscienciografia; a confrontação diária das dificuldades grafológicas; a fixação psicofísica patológica impedindo o desenvolvimeno da escrita; a dislexia dificultando a firmeza na escrita; a renovação diária combatendo a acídia gráfica; o enxugamento das atividades não prioritárias; a dedicação ao estabelecimento de horário para fazer o exame minucioso das ocorrências do dia a dia
quanto à grafia; a prática saudável da escrita domiciliar; a constância do megafoco interassistencial gráfico; o estado íntimo firmado no melhor de si; a autoimunidade aos pertúrbios exteriores de
qualquer tipo objetivando a concentração; a objetividade da escrita; a fixação de metas; o registro
diário da produtividade; a simplificação do regime doméstico; a decoração funcional no escritório
da residência proexogênica evitando a dispersão; o ato de viver impregnado pelos estudos dos ne-

11070

Enciclopédia da Conscienciologia

ologismos e verpons; a consolidação das metas autorais; os horários estabelecidos; o assentamento da redação clara propiciando a retilinearidade gradativa; o detalhamento das características pessoais pela escrita; os locais preparados; os materiais em estoque; os procedimentos otimizadores;
a avaliação racional; os resultados dos critérios estabelecidos; a escrita evidenciando a realidade
intraconsciencial; o ato de alicerçar o ponteiro consciencial na escrita.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o estudo dos parafatos pela escrita parapsíquica; a leitura energética das letras escritas; o desvelo à escrita evolutiva
atraindo coparticipação de amparadores extrafísicos; o apontamento e retenção das inspirações recebidas dos amparadores extrafísicos.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo constância-produtividade; o sinergismo autoincorruptibilidade-realização; o sinergismo frequência consciencial–dinamismo evolutivo; o sinergismo
autopesquisa-escrita-publicação.
Principiologia: o princípio ―isso não é para mim‖; o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio de nenhum dia sem linha escrita.
Codigologia: o código de Ética dos escritores; o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da grafoassistência; a teoria da grafoterapia.
Tecnologia: a técnica do painel de avisos relativo à escrita; as técnicas de organização
pessoal; a técnica da autorreflexão de 5 horas com o foco na atenção; a técnica da escrita à mão;
a técnica da escrita diária; a técnica da reescrita.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Conscienciografologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o trio de laboratórios conscienciológicos de desassédio mentalsomático (Tertuliarium, Holociclo e Holoteca); o laboratório conscienciológico
da imobilidade física vígil (IFV).
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia; o Colégio Invisível dos Escritores da Conscienciologia; o Colégio Invisível da Proexologia.
Efeitologia: o efeito de ler, entender e interpretar na análise da grafopensenidade;
o efeito assistencial da grafopensenidade cosmoética.
Neossinapsologia: as neossinapses relacionadas à ampliação contínua do conhecimento
pessoal grafopensenológico.
Ciclologia: o ciclo ação-reação da tares escrita.
Enumerologia: os compromissos proexológicos fixadores; a cosmoética fixadora; a interassistência fixadora; a agenda autorganizacional fixadora; a intelectualidade fixadora; a ideia
rentável fixadora; o catalisador evolutivo fixador.
Binomiologia: o binômio conteúdo-forma; o binômio autoconscientização autoral–ação
tarística; o binômio leitor-escritor; o binômio fartura de fontes pesquisística–acumulação de registros; o binômio escritor-Conscienciologia.
Interaciologia: a interação dia regular–dia atípico; a interação autodeterminação-foco;
a interação leitura-escrita.
Crescendologia: o crescendo artigo–verbete–livro–obra prima.
Trinomiologia: o trinômio autoparapsiquismo–escrita amparada–pangrafia; o trinômio
automotivação-trabalho-lazer; o trinômio interesse-dedicação-consolidação.
Antagonismologia: o antagonismo fixação / dispersão.
Paradoxologia: o paradoxo da fixação intrafísica de vida em vida humana com autevolução consciencial marcante; o paradoxo da escrita para si com teor tarístico universal.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo.
Fobiologia: a grafofobia.
Sindromologia: a síndrome do autodesperdício do escritor sem produtividade; a síndrome da inadaptação; a síndrome da procrastinação relativa à escrita; a síndrome da impulsividade.
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Maniologia: a mania de dramatizar a defesa do verbete; a mania de postergar a escrita
enciclopédica para a próxima ressoma.
Mitologia: o mito do dom da escrita.
Holotecologia: a organizacioteca; a lexicoteca; a criticoteca; a grafopensenoteca; a diarioteca; a biografoteca; a mentalsomatoteca.
Interdisciplinologia: a Autorganizaciologia; Intrafisicologia; a Rotinologia; a Redaciologia; a Priorologia; a Procedimentologia; a Estilística; a Linguística; a Lexicologia; a Comunicologia; a Gesconologia; a Conscienciografologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a consciência gráfica; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin autora; a conscin gesconográfica.
Masculinologia: o escritor; o autodecisor; o reeducador; o sistemata; o comunicador;
o verbetólogo; o verbetógrafo veterano; o escriba.
Femininologia: a escritora; a autodecisora; a reeducadora; a sistemata; a comunicadora;
a verbetóloga; a verbetografa veterna; a escriba.
Hominologia: o Homo sapiens fixator; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens pangraphicus; o Homo sapiens autorreflexor; o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens lexicologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minifixador na escrita = a agenda pessoal intrafísica, facilitando a produção dos primeiros registros gráficos; maxifixador na escrita = a agenda pessoal holossomática
e multidimensional facilitando a escrita da megagescon.
Culturologia: a cultura evolutiva da Intrafisicologia; a cultura da Grafopensenologia;
a cultura da escrita; a cultura da primazia da escrita; a cultura gráfica; a cultura da escrita
Conscienciológica.
Superaciologia. Sob a ótica da Experimentologia, eis, em ordem alfabética, 23 exemplos
de trafares exigindo autossuperação visando o êxito conscienciográfico:
01. Alienação.
02. Ansiedade.
03. Antiassiduidade.
04. Apriorismose.
05. Autoconflitividade gráfica.
06. Autoinsegurança.
07. Baixa autestima intelectual.
08. Competitividade.
09. Desleixo.
10. Desorganização.
11. Dispersividade.
12. Distorção cognitiva.
13. Dramatização.
14. Fuga da responsabilidade proexológica.
15. Improdutividade mentalsomática.
16. Indisciplina.
17. Inflexibilidade.
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18.
19.
20.
21.
22.
23.

Insegurança.
Inveja.
Preconceito.
Preguiça grafopensênica.
Procrastinação.
Vontade débil.
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 fixador na escrita, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Análise da grafopensenidade: Comunicologia; Neutro.
02. Ancoragem verbetográfica: Proexologia; Homeostático.
03. Consciência gráfica: Comunicologia; Homeostático.
04. Conscienciografia: Comunicologia; Neutro.
05. Continuísmo conscienciográfico: Conscienciografologia; Homeostático.
06. Desdramatização da escrita: Comunicologia; Homeostático.
07. Escrita conscienciológica: Mentalsomatologia; Homeostático.
08. Escrita precisa: Grafopensenologia; Neutro.
09. Escritor conscienciólogo: Mentalsomatologia; Homeostático.
10. Faculdade de registrar: Autodidaticologia; Neutro.
11. Fixação: Intrafisicologia; Neutro.
12. Grafofilia: Conscienciografologia; Neutro.
13. Pensenografia: Conscienciografologia; Neutro.
14. Prioridade da escrita: Comunicologia; Homeostático.
15. Trafor da escrita: Traforologia; Homeostático.

O FIXADOR NA ESCRITA, ENQUANTO ELEMENTO ESTRATÉGICO, FAVORECE A PRODUÇÃO GRÁFICA SEM ALTOS
E BAIXOS, AUXILIANDO NOS AUTORREVEZAMENTOS
MULTIEXISTENCIAIS POTENCIALIZADORES DA EVOLUÇÃO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda mantém frequentes altos e baixos atravancadores da escrita? Já estabeleceu fixadores em prol da produtividade autoral?
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 131,
231 e 247.

A. R.
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AUTOPENSÊNICA CONSCIENCIOGRÁFICA
(CONSCIENCIOGRAFOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. A flexibilidade autopensênica conscienciográfica é a qualidade, condição,
estado, característica ou reação da conscin lúcida intermissivista, homem ou mulher, liberta de
condicionamentos, autorrepressões, travões, apriorismos, autocorrupções e posicionamentos neofóbicos impeditivos à escrita conscienciológica.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo flexível vem do idioma Latim, flexibilis, de flexum, supino de flectere, “curvar; dobrar; vergar”. Apareceu no Século XVII. A palavra flexibilidade surgiu no Século
XVIII. O elemento de composição auto provêm do idioma Grego, autós, “eu mesmo, por si próprio”. O vocábulo pensamento procede do idioma Latim, pensare, “pensar, cogitar, formar alguma ideia; pesar; examinar; considerar; meditar”. Apareceu no Século XIII. A palavra sentimento,
do mesmo idioma Latim, sentimentum, sob a influência do idioma Francês, sentiment, “sentimento; faculdade de receber as impressões físicas, sensação; conhecimento; fato de saber qualquer coisa; todo fenômeno da vida afetiva, emoção; opinião; bom senso”. Surgiu no Século XIV.
O termo energia provém do idioma Francês, énergie, derivado do idioma Latim, energia, e este
do idioma Grego, enérgeia, “força em ação”. Apareceu no Século XVI. O vocábulo consciência
deriva 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”. Surgiu no Século XIII. O elemento de composição grafia provém do idioma Grego, graphé,
“escrita; escrito; convenção; documento; descrição”.
Sinonimologia: 1. Flexibilidade intraconsciencial conscienciográfica. 2. Abertismo
pensênico pró-escrita conscienciológica.
Neologia. As 4 expressões compostas flexibilidade autopensênica conscienciográfica,
miniflexibilidade autopensênica conscienciográfica, maxiflexibilidade autopensênica conscienciográfica e megaflexibilidade autopensênica conscienciográfica são neologismos técnicos da
Conscienciografologia.
Antonimologia: 1. Inflexibilidade mentalsomática anticonscienciografia. 2. Rigidez
ideológica antiautorado conscienciológico.
Estrangeirismologia: o rapport mentalsomático com a Conscienciografia; a open mind
ao neomodus faciendi da estilística redacional conscienciológica.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao abertismo mentalsomático no universo da Conscienciografologia.
II. Fatuística
Pensenologia: a flexibilidade autopensênica conscienciográfica; o holopensene pessoal
da prontidão conscienciográfica; a disposição em mudar a maneira de pensenizar própria do escritor convencional pelo modo de pensenizar do escritor conscienciólogo; os propensenes cosmoéticos favoráveis à redação e publicação de obras conscienciográficas; a propensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade.
Fatologia: a capacidade de apreender, examinar e empregar os neoconhecimentos conscienciológicos sem reatividade negativa; a abertura mentalsomática aos neoconstructos conscienciológicos; o interesse genuíno pelas aquisições neocognitivas da Conscienciologia; o fomento ao aprofundamento, à expansão e aplicação cosmoética das autocognições conscienciológicas; a capacidade de adentrar no universo da Autoconscienciografologia; a transigência ideológica pró-conscienciografia; a maleabilidade intelectiva pró-verbetografia conscienciológica; a eli-
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minação da autorresistência à conscienciografia; a superação de barreiras íntimas ao exercício da
redação conscienciológica; a revisão das autoconvicções preestabelecidas; as autocensuras anticonscienciográficas; as retrancas e autodefesas contra o registro técnico e publicação de autopesquisas conscienciais; a inatividade conscienciográfica; a saída do autoconfinamento ideológico
opositivo à partilha mentalsomática de verpons da Conscienciologia; a aptidão conscienciográfica; a vivência da maturidade do autorado conscienciológico.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a receptibilidade
à captação de paraneoideias conscienciológicas; a interconexão mentalsomática maior com o amparador extrafísico facultando a concepção de neoverpons da Conscienciologia; o acesso facilitado à Central Extrafísica da Verdade (CEV).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo abertismo às neoideias–valorização da escrita mentalsomática; o sinergismo trafor da escrita–autocognição conscienciológica avançada; o sinergismo
temperamento científico omniquestionador–estilo redacional mentalsomático.
Principiologia: o princípio da descrença (PD) priorizando as autexperimentações na
Conscienciografologia; o princípio da adaptabilidade; o princípio do megafoco mentalsomático.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) abrangendo ortoposturas em prol
da autoconscienciografia.
Teoriologia: a teoria do pensene; a teoria e a prática do autor na escrita conscienciológica; a teoria do conhecimento conscienciológico; a teoria do paradigma consciencial.
Tecnologia: a maior flexibilidade grafopensênica conscienciográfica obtida pela técnica
de redação contínua de verbetes conscienciológicos; a técnica da autoconscienciografoterapia.
Voluntariologia: o voluntariado mentalsomático na Cognópolis.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório
conscienciológico da Conscienciografologia; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia.
Efeitologia: os efeitos mentaissomáticos gerados pela ampliação progressiva da flexibilidade autopensênica conscienciográfica.
Neossinapsologia: a aquisição de neossinapses na prática diária da escrita conscienciológica; a criação de neossinapses necessárias ao maior desembaraço conscienciográfico.
Ciclologia: o ciclo autopredisposição–recin mentalsomática–descarte dos retroconhecimentos ultrapassados; a destreza conscienciográfica no ciclo apreensão–escrita–publicação gesconológica das neocognições.
Binomiologia: o binômio curiosidade autopesquisística–automotivação conscienciográfica; o binômio autodiscernimento teático–inteligência evolutiva (IE), do emprego das neoverpons conscienciológicas.
Interaciologia: a interação autoconsciência intermissiva–dedicação à escrita conscienciológica; a interação autoconvicções intelectuais cosmoéticas–autoposicionamento evolutivo ante o autorado conscienciológico; a interação autodesassédio mentalsomático–prodigalidade conscienciográfica; a interação quebra do paradigma pessoal–autoinclusão conscienciográfica.
Trinomiologia: a manutenção do trinômio flexibilidade-criatividade-adaptabilidade no
contexto da Conscienciografia; o trinômio autenfrentamento intelectual–flexibilidade mentalsomática–produtividade conscienciográfica.
Polinomiologia: a desobstrução conscienciográfica por meio do polinômio abertura
mnemônica–abertura omnilateral–abertura neopensênica–abertura parassináptica.
Antagonismologia: o antagonismo elasticidade mental / rigidez pensênica; o antagonismo soltura conscienciográfica interassistencial / trancamento conscienciográfico egoico.
Politicologia: a democracia; a cognocracia; a lucidocracia; a verponocracia; a conscienciocracia; a teaticocracia; a proexocracia.
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Legislogia: a lei do maior esforço mentalsomático aplicada à Conscienciografologia.
Filiologia: a neofilia; a cognofilia; a gnosiofilia; a ideofilia; a autopesquisofilia; a conscienciografofilia; a verponofilia.
Fobiologia: a ausência de conscienciografofobia; o descarte da proexofobia intelectual.
Sindromologia: a síndrome da apriorismose; a síndrome da subestimação; a síndrome
da mediocrização consciencial.
Mitologia: a desconstrução dos mitos relacionados à escrita conscienciológica.
Holotecologia: a mentalsomatoteca; a cognoteca; a pensenoteca; a comunicoteca;
a grafopensenoteca; a consciencioteca; a encicloteca.
Interdisciplinologia: a Conscienciografologia; a Intraconscienciologia; a Multiculturologia; a Grafopensenologia; a Autexperimentologia; a Autopesquisologia; a Comunicologia;
a Autodiscernimentologia; a Interassistenciologia; a Holomaturologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin aberta; a personalidade maxiproexista.
Masculinologia: o escritor conscienciológico; o intermissivista; o conscienciólogo;
o verponólogo; o verbetólogo; o autor de obra tarística; o proexista; o proexólogo; o maxidissidente ideológico; o inversor existencial; o reciclante existencial; o duplista; o duplólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o epicon lúcido; o tenepessista; o ofiexista; o atacadista
consciencial.
Femininologia: a escritora conscienciológica; a intermissivista; a consciencióloga;
a verponóloga; a verbetóloga; a autora de obra tarística; a proexista; a proexóloga; a maxidissidente ideológica; a inversora existencial; a reciclante existencial; a duplista; a duplóloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a epicon lúcida; a tenepessista; a ofiexista; a atacadista
consciencial.
Hominologia: o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens cognografus; o Homo sapiens
flexibilis; o Homo sapiens intellegens; o Homo sapiens adaptabilis; o Homo sapiens cognitor;
o Homo sapiens holomaturologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniflexibilidade autopensênica conscienciográfica = a desenvoltura
mentalsomática explicitada na escrita e publicação de série de verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia; maxiflexibilidade autopensênica conscienciográfica = a desenvoltura mentalsomática manifesta na redação e publicação de vários livros técnicos sobre a Conscienciologia; megaflexibilidade autopensênica conscienciográfica = a desenvoltura mentalsomática expressa na escrita e publicação de conjunto de tratados conscienciológicos.
Culturologia: a cultura do abertismo neopensênico; a cultura da comunicação mentalsomática; a cultura da escrita conscienciológica.
Inflexibilidade. Sob a ótica da Psicossomatologia, eis, na ordem alfabética, por exemplo, 6 posturas ou autovivências irracionais, ilógicas ou incoerentes próprias da inflexibilidade
pensênica impedidoras da escrita conscienciológica:
1. Aversão. A implicância com as novas palavras (neologismos) ou as neoverpons da
Conscienciologia.
2. Intransigência. A intolerância ou rejeição ao conteúdo e forma (confor) verponística
da escrita conscienciológica.

Enciclopédia da Conscienciologia

11076

3. Monovisão. A preocupação em definir ou delimitar o público-alvo da obra conscienciológica ao escrever.
4. Objeção. A oposição à mudança do próprio estilo de escrita artístico psicossomático
para o estilo técnico e mentalsomático.
5. Obstrução. A dificuldade para sair da filosofice e dedicar-se à teática da escrita conscienciológica.
6. Populismo. A adstrição à linguagem popular em detrimento à linguagem erudita
(cosmovisiológica).
Flexibilidade. Do ponto de vista da Mentalsomatologia, eis, na ordem alfabética, a título
de exemplo, 6 posturas ou autovivências racionais, lógicas ou coerentes, inerentes à flexibilidade
pensênica pró-escrita conscienciológica:
1. Abertismo. A neofilia, sensatez e cientificidade perante o paradigma consciencial
e a escrita sobre a Conscienciologia.
2. Adequação. A adaptação à estilística redacional conscienciológica.
3. Criatividade. A expansão da autocriatividade da verpogenia conscienciológica.
4. Reciclabilidade. A autorrenovação ideológica dinâmica perante as verdades relativas
de ponta da Conscienciologia.
5. Taquirritmia. A autotaquirritmia gescônica profícua (eficácia grafopensênica) do autor conscienciológico.
6. Versatilidade. A destreza redacional na sustentação da alta produtividade conscienciográfica em diferentes formatos de publicações (artigos, verbetes, livros).
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 flexibilidade autopensênica conscienciográfica, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres
e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Apriorismose: Parapatologia; Nosográfico.
03. Autabertismo neopensênico: Neopensenologia; Homeostático.
04. Autoposicionamento de ponta: Autopriorologia; Homeostático.
05. Consciência gráfica: Comunicologia; Homeostático.
06. Conscienciografia: Comunicologia; Neutro.
07. Conscienciografologista: Mentalsomatologia; Homeostático.
08. Flexibilidade cognitiva: Multiculturologia; Neutro.
09. Neoposicionamento ideativo: Grafopensenologia; Homeostático.
10. Rendição à verpon: Autexperimentologia; Homeostático.
11. Rigorosidade: Holomaturologia; Neutro.
12. Síndrome do conflito de paradigmas: Parapatologia; Nosográfico.
13. Soltura mentalsomática: Experimentologia; Homeostático.
14. Taquirritmia megagescônica: Megagesconologia; Neutro.
15. Verponogenia: Neoverponologia; Homeostático.

A PARTIR DA DEDICAÇÃO DISCIPLINADA CRESCENTE
DA CONSCIN À PRÁTICA DA ESCRITA CONSCIENCIOLÓGICA, NÍVEIS MAIS AMPLOS DE FLEXIBILIDADE AUTOPENSÊNICA CONSCIENCIOGRÁFICA SÃO CONQUISTADOS.
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Questionologia. Como avalia você, leitor ou leitora, o próprio nível de flexibilidade autopensênica conscienciográfica? Predomina o autabertismo e a proativividade ou o fechadismo
neofóbico quanto à Conscienciografologia?
Bibliografia Específica:
1. Arakaki, Kátia; Autodesassédio Autoral; Scriptor; Revista; Anuário; Ano 1; N. 1; 3 enus.; 1 microbiografia; 1 tab.; 1 nota; 76 refs.; União Internacional de Escritores da Conscienciologia (UNIESCON); Foz do Iguaçu, PR;
2010; páginas 29 a 54.
2. Balona, Málu; Benefícios da Autossuperação dos Travões da Escrita; Scriptor; Revista; Anuário; Ano
1; N. 1; 1 enu.; 1 megapensene trivocabular; 1 microbiografia; 4 refs.; União Internacional de Escritores da Conscienciologia (UNIESCON); Foz do Iguaçu, PR; 2010; páginas 55 a 58.
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, página 646.
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 111, 404
e 405.

R. D. R.
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FLEXIBILIDADE COGNITIVA
(MULTICULTUROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A flexibilidade cognitiva é a qualidade, condição, estado, característica ou
reação da consciência, conscin ou consciex, aberta às neoideias, neoconstructos, neoverpons
e neoperspectivas, empregando a racionalidade, a lógica e a neofilia espontâneas.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo flexível vem do idioma Latim, flexibilis, de flexum, supino de flectere, “curvar; dobrar; vergar”. Apareceu no Século XVII. A palavra flexibilidade surgiu no Século
XVIII. O vocábulo cognitivo procede também do idioma Latim, cognitum, supino de cognoscere,
“conhecer; adquirir conhecimento; aprender a conhecer; procurar saber; tomar conhecimento de;
reconhecer”. Surgiu em 1873.
Sinonimologia: 01. Flexibilidade autopensênica. 02. Flexibilidade intraconsciencial.
03. Flexibilidade mentalsomática. 04. Abertismo intelectivo. 05. Transigência ideológica.
06. Soltura mentalsomática. 07. Destreza mental. 08. Elasticidade pensamental. 09. Maleabilidade intelectiva. 10. Agilidade mental.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 29 cognatos derivados do vocábulo flexão: autoflexibilidade; flexibilidade; flexibilizar; flexicaule; fléxil; flexíloquo; flexionada; flexionado;
flexional; flexionamento; flexionar; flexionável; flexionismo; flexípede; flexiva; flexível; flexivo;
flexo; flexografia; flexográfica; flexográfico; flexor; flexório; flexuar; flexuosa; flexuosidade; flexuoso; flexura; flexural.
Neologia. As 3 expressões compostas flexibilidade cognitiva, flexibilidade cognitiva estacionária e flexibilidade cognitiva produtiva são neologismos técnicos da Multiculturologia.
Antonimologia: 01. Inflexibilidade cognitiva. 02. Inflexibilidade autopensênica.
03. Inflexibilidade mentalsomática. 04. Inflexibilidade intraconsciencial. 05. Fechadismo intelectivo. 06. Intransigência ideológica. 07. Hirteza mental; rigidez ideológica; rudeza pensênica.
08. Entorpecimento intelectual. 09. Distorção cognitiva. 10. Inépcia autopensênica.
Estrangeirismologia: a open mind; o modus ratiocinandi aberto; o standby evolutivo
ininterrupto; o rapport mentalsomático; o nec plus ultra da autocognição; o finding desbravador;
a abertura para o new feeling.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à universalidade intraconsciencial.
Filosofia: a Holofilosofia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da flexibilidade consciencial; a flexibilidade autopensênica; a capacidade de mudar instantaneamente o conjunto de regras de pensenizar no momento; os caminhos alternativos das autopensenizações; o abandono do caminho tradicional de
pensenizar; as neoperspectivas autopensênicas; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a flexibilidade cognitiva; a flexibilidade mental; a extroversão pessoal; a cosmovisão pessoal; a adaptabilidade da conscin à vida humana; os 2 hemisférios cerebrais; a criatividade cerebral; a quebra das expectativas; a autoversatilidade mental; o contorcionismo mental;
o temperamento otimista; a erudição; a polimatia; o autodidatismo; a índole pesquisística; a sociabilidade pessoal; o jogo de cintura; a condescendência; a conciliação; a autodisposição ao diálogo; a autodiligência; a intercompreensão; a intercooperação; o debate evolutivo; o taquipsiquismo
produtivo; a Paradiplomacia; o Universalismo; a transferência de conhecimentos; as inflexibilidades cognitivas gerais; as introversões patológicas; o autismo; o insulamento; a inadaptabilidade;
a depressão; a apriorismose; a peremptoriedade; as superstições; os tabus; a timidez; a inibição;
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a carência da reciclagem da mentalidade; a Higiene Consciencial; o desenvolvimento da flexibilidade cognitiva por meio da desconstrução e da autorreflexão; as inovações; a expansão da autocriatividade; a inteligência contextual.
Parafatologia: o autoparapsiquismo como sendo a culminação da flexibilidade cognitiva, no caso, multidimensional; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a autorrecepção parapsíquica; a assim; a desassim; o carisma; a força presencial.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo intelectivo taquipsiquismo–flexibilidade cognitiva.
Principiologia: o princípio da descrença; o princípio do aperfeiçoamento: tudo, em tese, é passível de ser aperfeiçoado; o princípio do extrapolacionismo consciencial; o megaprincípio da cognição parapsíquica.
Teoriologia: a teoria da dissonância cognitiva.
Tecnologia: as abordagens técnicas da Consciencioterapia.
Voluntariologia: o voluntariado reeducativo.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório
conscienciológico da Autoconscienciometrologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia.
Efeitologia: os efeitos gerais da flexibilidade cognitiva em outras categorias de flexibilidades: artística, corporativa, emocional, energossomática, física, gerencial, laboral, moral e muscular.
Neossinapsologia: a flexibilidade cognitiva como detonadora de neossinapses.
Enumerologia: a flexibilidade psicomotora; a flexibilidade mentalsomática; a flexibilidade polimática; a flexibilidade bioenergética; a flexibilidade anímica; a flexibilidade parapsíquica; a flexibilidade interassistencial.
Binomiologia: o binômio flexibilidade cognitiva–megafraternidade.
Interaciologia: a interação flexibilidade cognitiva–flexibilidade holochacral; a interatividade conscin-Cosmos.
Crescendologia: o crescendo varejismo consciencial–atacadismo consciencial; o crescendo especialismo-generalismo.
Trinomiologia: o trinômio flexibilidade-racionalidade-calculabilidade.
Antagonismologia: o antagonismo introversão / extroversão; o antagonismo flexibilidade consciencial / inflexibilidade consciencial; o antagonismo bradipsiquismo / taquipsiquismo.
Politicologia: a democracia; a lucidocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço.
Filiologia: a neofilia; a evoluciofilia; a xenofilia; a decidofilia; a parapsicofilia;
a gnosiofilia; a ideofilia.
Fobiologia: a neofobia.
Sindromologia: a síndrome do TOC; a síndrome do estrangeiro.
Mitologia: os travões dos mitos em geral.
Holotecologia: a mentalsomatoteca; a cognoteca; a higienoteca; a recexoteca; a convivioteca; a diplomacioteca; a socioteca.
Interdisciplinologia: a Multiculturologia; a Neurociência (Neurologia); a Psiquiatria;
a Psicologia; a Consciencioterapia; a Heuristicologia; a Interassistenciologia; a Comunicologia;
a Adaptaciologia; a Conexologia; a Catalisologia; a Parassociologia; a Cogniciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
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Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens flexibilis; o Homo sapiens intellegens; o Homo sapiens
expeditus; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens adaptabilis; o Homo sapiens attentus;
o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens cognitor.
V. Argumentologia
Exemplologia: flexibilidade cognitiva estacionária = a da conscin teórica, ociosa e sem
produção intelectual sadia; flexibilidade cognitiva produtiva = a da conscin teática, operosa e com
produção intelectual sadia.
Culturologia: o Multiculturalismo Moderno.
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 flexibilidade cognitiva, 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. Adaptabilidade: Adaptaciologia; Neutro.
04. Apriorismose: Parapatologia; Nosográfico.
05. Autodisposição: Experimentologia; Neutro.
06. Autoprontidão: Recexologia; Homeostático.
07. Avanço mentalsomático: Mentalsomatologia; Homeostático.
08. Desembaraço intelectual: Mentalsomatologia; Homeostático.
09. Eumatia: Experimentologia; Homeostático.
10. Intermissivista inadaptado: Parapatologia; Nosográfico.
11. Paracérebro receptivo: Paracerebrologia; Homeostático.
12. Soltura mentalsomática: Experimentologia; Homeostático.
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A CONDIÇÃO DA FLEXIBILIDADE COGNITIVA É INEVITÁVEL NO DECURSO DA EVOLUÇÃO DE TODA CONSCIÊNCIA, SEM EXCEÇÃO, EM CERTO NÍVEL OU CONTEXTO
DA AUTOLUCIDEZ, PRINCIPALMENTE PARAPSÍQUICA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vive rotineiramente a condição da flexibilidade cognitiva? Vive tal estado com prazer espontâneo ou ainda com algum esforço reflexivo?
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FLEXIBILIDADE COSMOÉTICA
(AUTOCOSMOETICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A flexibilidade cosmoética é a capacidade de a consciência, intra e extrafísica, promover, com lucidez e autodiscernimento, a maleabilidade pensênica e holossomática com
a finalidade de concretizar a ética universal nas manifestações pessoais e coletivas.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo flexível vem do idioma Latim, flexibilis, de flexum, supino de flectere, “curvar; dobrar; vergar”. Apareceu no Século XVII. A palavra flexibilidade surgiu no Século
XVIII. O vocábulo 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. A palavra ética procede do idioma Latim,
ethica, “Ética; moral natural; parte da Filosofia aplicada à moral”, e este do idioma Grego, éthikós. Surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Flexibilidade omniética. 2. Megadaptabilidade universal. 3. Elasticidade intraconsciencial cosmoética. 4. Maleabilidade cosmoética. 5. Abertismo intraconsciencial cosmoético. 6. Adaptabilidade ortopensênica.
Neologia. As 3 expressões compostas flexibilidade cosmoética, flexibilidade cosmoética
primária e flexibilidade cosmoética avançada são neologismos técnicos da Cosmoeticologia.
Antonimologia: 01. Flexibilidade antiética. 02. Imobilidade unidimensional. 03. Inflexibilidade antiética. 04. Imaleabilidade multidimensional. 05. Fechadismo intraconsciencial. 06.
Inadaptabilidade pensênica. 07. Rigidez pensênica. 08. Aprisionamento holossomático. 09. Retesamento energossomático. 10. Inelasticidade anticosmoética.
Estrangeirismologia: a open mind; o be always prepared; o stand by evolutivo ininterrupto; o rapport pensênico.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à hiperacuidade cosmoética.
Filosofia: a Holofilosofia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da flexibilidade consciencial; a flexibilidade autopensênica; a agilidade pensênica; a capacidade de adaptar instantaneamente a pensenidade; os caminhos alternativos das autopensenizações; o abandono do caminho tradicional de pensenizar; as
neoperspectivas autopensênicas; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade; o materpensene cosmoético.
Fatologia: a flexibilidade cosmoética; a conduta cosmoética flexível; as concessões cosmoéticas; a manifestação consciencial atuando predominantemente pela racionalidade; os vícios
morais refletindo o umbigão e desrespeitando os direitos alheios; o ato de querer estar certo acima de tudo e de todos; o apego; a corrupção do jeitinho brasileiro; os hábitos anticosmoéticos; as
falácias lógicas justificando os erros e as autocorrupções; as racionalizações; a desorganização intraconsciencial; o orgulho; a teimosia; a apriorismose; a peremptoriedade; os acumpliciamentos
espúrios camuflados de flexibilidade; a adaptabilidade consciencial às circunstâncias intrafísicas;
a resiliência consciencial; a autoversatilidade mental; o jogo de cintura cosmoético; a diplomacia;
o poliglotismo; a holomaturidade; a autocentragem cosmoética; o desapego; a habilidade de adaptação aos imprevistos; a criatividade focada; a capacidade de aprendizagem constante; a empatia;
os padrões civilizados de convivência combatendo a “jeitolândia” brasileira; a intencionalidade
lúcida, racional e cosmovisiológica embasando as decisões; a impessoalidade nos tratamentos;
a construção ininterrupta do serenismo consciencial a partir da plena capacidade de adaptabilida-
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de; a aceleração da evolução pessoal; a intercompreensão; a brandura; as alternativas válidas rumo à solução ideal; a interdependência permitindo isenção decisória; a superação da falta de posicionamento; a sanção social cosmoética; a cosmovisão orientando as decisões cosmoéticas;
a União das Instituições Conscienciocêntricas Internacionais (UNICIN) contribuindo para a flexibilização cosmoética nas decisões da maxiproéxis grupal; o Conselho de Assistência Jurídica
da Conscienciologia (CIAJUC) colaborando para as melhores decisões jurídico-cosmoéticas na
Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI); a atuação dos conselheiros-advogados do CIAJUC a favor do melhor para todos e nos liames da lei e da Cosmoética; a aplicação da Maratona de Princípios Cosmoéticos auxiliando no aprimoramento do autodiscernimento lúcido e flexível; a Associação Internacional de Cosmoeticologia (COSMOETHOS) na
condição de locus da Cosmoética.
Parafatologia: a versatilidade multiveicular; a soltura energossomática; a destreza holossomática; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a erudição multidimensional;
a autoconscientização multidimensional (AM) quanto aos parafatos determinando as escolhas
cosmoéticas; a holomaturidade; o autoparapsiquismo lúcido cosmoético na condição determinante
da concessão cosmoética; a Interludium sendo o atrator das consciências flexíveis.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo equipin-equipex promovendo insights para encontrar
a melhor solução cosmoética para o caso; o sinergismo Direitologia-Paradireitologia-Cosmoeticologia.
Principiologia: o princípio da transparência; o princípio cosmoético do menos doente
ajudar o mais doente; o princípio da economia de males aplicado com discernimento máximo;
o princípio da razoabilidade ou proporcionalidade; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP);
os princípios cosmoéticos orientando as ponderações e dirigindo as escolhas cotidianas; o princípio dos ganhos evolutivos; o princípio do não acumpliciamento com o erro identificado; o princípio da economia de bens; o princípio da exaltação e valorização do autodiscernimento.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC); a exemplaridade do código pessoal de Cosmoética do desperto de alto nível atuante na
CCCI; o código pessoal de Cosmoética fundamentado no detalhismo teático dos princípios cosmoéticos.
Teoriologia: a autorreflexão cotidiana sobre a teoria do desenvolvimento moral; a teoria
da interprisão grupocármica demonstrando as consequências do acumpliciamento anticosmoético; a teoria da autocoerência; a teoria da evolução por meio dos autesforços; a teoria da interpretação dos fatos e parafatos.
Voluntariologia: o vínculo consciencial do voluntariado conscienciológico enquanto facilitador do aprimoramento da flexibilização cosmoética; o voluntariado no Conselho Internacional de Assistência Jurídica da Conscienciologia; o voluntariado integral interassistencial na Associação Internacional de Cosmoeticologia.
Tecnologia: a técnica das 50 vezes mais; a técnica da omissuper; a técnica da incorruptibilidade cosmoética.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Imobilidade Física Vígil (IFV).
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Cosmoeticistas.
Efeitologia: os efeitos sadios dos posicionamentos convergentes com a flexibilidade cosmoética; os efeitos gerais da flexibilidade cosmoética na Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); os efeitos da manutenção do comportamento honesto decorrente da autoincorruptibilidade.
Neossinapsologia: a flexibilidade cosmoética geradora de neossinapses sadias.
Ciclologia: o ciclo dos ajustes grupocármicos proporcionados pelas concessões cosmoéticas; o ciclo da autovivência teática; o ciclo dos fatos e parafatos; o ciclo da autorganização
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e disciplina na condição determinante da flexibilidade cosmoética; o ciclo de maximização contínua da autocosmoética.
Enumerologia: a flexibilidade psicomotora; a flexibilidade psicossomática; a flexibilidade mentalsomática; a flexibilidade bioenergética; a flexibilidade anímica; a flexibilidade parapsíquica; a flexibilidade interassistencial.
Binomiologia: o binômio autoconscientização cosmoética–responsabilização; o binômio Ética-Cosmoética; o binômio Direito-Paradireito; o binômio flexibilidade cosmoética–megafraternidade.
Interaciologia: a interação flexibilidade cosmoética–concessão cosmoética; a interação
Autocosmoética-Cosmoética; a interatividade conscin-Cosmos.
Crescendologia: o crescendo apego-desapego; o crescendo exigência-concessão;
o crescendo rigidez-flexibilidade; o crescendo Ética-Cosmoética; o crescendo autoincorruptibilidade-heteroincorruptibiliade.
Antagonismologia: o antagonismo antidiscernimento / autodiscernimento; o antagonismo jeitinho brasileiro / flexibilidade cosmoética; o antagonismo flexibilidade consciencial / inflexibilidade consciencial; o antagonismo concessão cosmoética / acumpliciamento anticosmoético;
o antagonismo posicionamento pessoal / posicionamento grupal; o antagonismo anticosmoética
/ Cosmoética.
Paradoxologia: o paradoxo de a flexibilidade cosmoética coadunar com o respeito rigoroso às leis éticas.
Politicologia: a democracia; a lucidocracia; a conscienciocracia; a cosmoeticocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço; a aplicação calculada da lei da economia de males;
a consideração lúcida sobre a lei da ação e reação; as leis do parapsiquismo na atuação direta
com os amparadores de função; o estudo aprofundado das leis da Cosmoética.
Filiologia: a neofilia (a flexibilidade neofílica); a decidofilia; a parapsicofilia; a ideofilia;
a organizaciofilia; a autodiscernimentofilia; a verbaciofilia; a teaticofilia; a autexemplofilia; a assistenciofilia; a evoluciofilia; a cosmoeticofilia.
Fobiologia: a neofobia; a parapsicofobia; a decidofobia; a neoideofobia; a cosmoeticofobia.
Sindromologia: a síndrome da insegurança; a síndrome do ansiosismo; a síndrome da
pressa; a superação da síndrome do imediatismo; a luta contra a síndrome da desorganização.
Maniologia: as falácias lógicas justificando a mania do jeitinho brasileiro; a mania de
deixar tudo para última hora impedindo o serenismo catalisador da megadaptabilidade cosmoética.
Holotecologia: a teaticoteca; a recexoteca; a mentalsomatoteca; a diplomacioteca; a poliglotismoteca; a cosmoeticoteca.
Interdisciplinologia: a Autocosmoeticologia; a Adaptaciologia; a Evitaciologia; a Eticologia; a Autopensenologia; a Ortopensenologia; a Organizaciologia; a Coerenciologia; a Holomaturologia; a Autodiscernimentologia; a Erudiciologia; a Recexologia; a Conformática; a Reeducaciologia; a Multiculturologia; a Interassistenciologia; a Cosmoeticologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin cosmoeticista; a consciex cosmoeticista.
Masculinologia: os marionetes dos guias amauróticos; o exemplarista; o líder cosmoético; o acoplamentista; o amparador intrafísico; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro
evolutivo; o completista; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o atacadista consciencial; o duplista; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o evoluciente; o reciclante existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o projetor consciente; o tertuliano; o teletertuliano; o verbetólogo; o voluntário;
o tocador de obra; o homem de ação; o cosmoeticista; o evoluciólogo.
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Femininologia: as marionetes dos guias amauróticos; a exemplarista; a líder cosmoética;
a acoplamentista; a amparadora intrafísica; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira
evolutiva; a completista; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a atacadista consciencial; a duplista; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a evoluciente; a reciclante existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a projetora consciente; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetóloga; a voluntária;
a tocadora de obra; a mulher de ação; a cosmoeticista; a evolucióloga.
Hominologia: o Homo sapiens flexibilis; o Homo sapiens intellegens; o Homo sapiens
projectius; o Homo sapiens adaptabilis; o Homo sapiens holomaturus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens cosmoethicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: flexibilidade cosmoética primária = a da conscin inexperiente, sem destreza, monovisionária, principiante na identificação lúcida das contingências convergentes à maleabilidade; flexibilidade cosmoética veterana = a da conscin experiente, com destreza, cosmovisionária, veterana na identificação lúcida das contingências convergentes à maleabilidade.
Culturologia: a cultura da autopensenização cosmoética; a cultura do autexemplarismo
cosmoético; a cultura da Cosmoética.
Ponderação. Ao refletir sobre a capacidade de flexibilização cosmoética, é mister considerar a rigidez e o formalismo exagerado na condição de patologias. Por outro lado, sempre excepcionar as regras significa clivagem consciencial, onde tudo é maleável, adaptável, prevalecendo constantemente o tudo depende, em clara demonstração de receio à recin.
Intrafisicalidade. Sob a ótica da Direitologia, o fato de a consciência precisar se manifestar na dimensão intrafísica exige o respeito às leis, mesmo se imaturas, pois visam bom convívio social. Se as normas forem anticosmoéticas, cabe à consciência evitar estar em situação de incidência prevista pela regra preservando-se do acumpliciamento anticosmoético.
Desorganização. Em consonância com a Autorganizaciologia, a dificuldade no planejamento leva à atuação de última hora, com premência de resultado rápido, exigindo a ocorrência
corruptora do jeitinho brasileiro, sem o qual, não se torna mais possível alcançar o sucesso na empreitada pela falta de tempo hábil ao cumprimento do trâmite normal.
Sujeição. Conforme a Sociologia, na coexistência grupal, quando há indisciplina pessoal, o resultado do trabalho em equipe dependerá da sujeição à boa vontade alheia e à improvisação anticosmoética.
Reflexão. Segundo a Autoconscienciometria, é mister primeiro verificar se os 6 aspectos
intraconscienciais expostos, em ordem alfabética, necessários para a autocapacitação da flexibilidade cosmoética, foram atendidos antes de a consciência concluir ser hipótese de incidência de
flexibilização:
1. Autatualização. Revisar a listagem de trafares, trafores e trafais visando manter a reciclagem em dia.
2. Autengajamento. Cumprir responsavelmente todas as tarefas.
3. Autodisciplina. Estar sempre preparado aos imprevistos.
4. Autoprospectiva. Trabalhar preventivamente, com detalhismo, a fim de calçar cenários futuros.
5. Autorganização. Evitar perda de tempo, prazos e o consequente trabalho de última
hora.
6. Pontualidade. Agir com rigor e assiduidade nos compromissos assumidos.
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Esclarecimento. De acordo com a Grupocarmologia, a versatilidade consciencial cosmoética permite o estado íntimo de prontidão à elucidação ininterrupta da sociedade acerca da
premência da ordenação.
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 flexibilidade cosmoética, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Arrogância: Parassociologia; Nosográfico.
02. Autocorrupção: Parapatologia; Nosográfico.
03. Autodiscernimento: Holomaturologia; Homeostático.
04. Autoincorruptibilidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
05. Concessão cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
06. Conduta cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
07. Consciência cosmoética: Holomaturologia; Homeostático.
08. Cosmoética formal: Cosmoeticologia; Homeostático.
09. Cosmopensenização: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
10. Destemor cosmoético: Autodiscernimentologia; Homeostático.
11. Flexibilidade cognitiva: Multiculturologia; Neutro.
12. Jeitinho brasileiro: Cosmoeticologia; Nosográfico.
13. Limite cosmoético: Cosmoeticologia; Homeostático.
14. Resiliência consciencial: Holomaturologia; Neutro.
15. Rigorosidade: Holomaturologia; Neutro.

A FLEXIBILIDADE COSMOÉTICA É POSSÍVEL DE SER
ALCANÇADA COM AUTABSOLUTISMO CONSCIENCIAL
NA APLICAÇÃO REFLEXIVA E ININTERRUPTA DOS PRINCÍPIOS EVOLUTIVOS NAS DIMENSÕES CONSCIENCIAIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, sabe diferenciar, de maneira autoincorrupta, as
diferenças entre jeitinho brasileiro e flexibilidade cosmoética? Consegue identificar, com pleno
discernimento, as situações onde incide a flexibilidade cosmoética?
A. L. R.

Enciclopédia da Conscienciologia

11087

FLEXIBILIZAÇÃO DA AUTOPENSENIDADE
(RECICLOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A flexibilização da autopensenidade é o ato ou efeito de a consciência,
intra ou extrafísica, tornar-se menos rígida e mais receptiva quanto à percepção da necessidade de
renovação do conjunto indissociável de pensamentos, sentimentos e energias, desconstruindo
conceitos e concepções anacrônicas a partir das reciclagens intraconscienciais e existenciais, visando à holomaturescência pessoal.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo flexível vem do idioma Latim, flexibilis, de flexum, supino de
flectere, “curvar; dobrar; vergar”. Surgiu no Século XVII. A palavra flexibilidade apareceu no
Século XVIII. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por
si próprio”. O termo pensamento deriva do idioma Latim, pensare, “pensar; cogitar; formar uma
ideia; pesar; examinar; considerar; meditar”. Surgiu no Século XIII. O vocábulo sentimento provém do mesmo idioma Latim, sentimentum, através do idioma Francês, sentiment, “sentimento;
faculdade de receber as impressões físicas; sensação; conhecimento; fato de saber qualquer coisa;
todo fenômeno da vida afetiva; emoção; opinião; bom senso”. Apareceu no Século XIV. O termo
energia advém do idioma Francês, énergie, derivado do idioma Latim, energia, e este do idioma
Grego, enérgeia, “força em ação”. Surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 01. Flexibilização da pensenidade pessoal. 02. Flexibilização da autopensenização. 03. Maleabilidade autopensênica. 04. Desenredamento da autopensenidade.
05. Agilização da autopensenidade. 06. Amplificação da autopensenidade. 07. Versatilidade autopensênica. 08. Desamarração da autopensenidade. 09. Desrepressão autopensênica. 10. Adaptabilidade da autopensenidade.
Neologia. As 3 expressões compostas flexibilização da autopensenidade, miniflexibilização da autopensenidade e maxiflexibilização da autopensenidade são neologismos técnicos da
Reciclologia.
Antonimologia: 1. Inflexibilização da autopensenidade. 2. Enrijecimento intraconsciencial. 3. Engessamento autopensênico. 4. Hirteza autopensênica. 5. Morosidade autopensênica.
6. Fechadismo autopensênico. 7. Autocoerção pensênica. 8. Repressão autopensênica.
Estrangeirismologia: a open mind; os insights; o trade-off amadurecido; o modus vivendi lúcido.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à necessidade de autorreciclagem consciencial.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Autopensenidade é identidade. Reciclar-se é flexibilizar.
II. Fatuística
Pensenologia: a flexibilização da autopensenidade; o holopensene pessoal da flexibilização dos autopensenes alinhados à cosmoeticidade; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade; os reciclopensenes; o holopensene pessoal da reciclopensenidade; os conviviopensenes;
a harmonização da conviviopensenidade; os harmopensenes; a harmopensenidade; a destreza reciclatória da autopensenidade; a desenvoltura autopensênica; o desapego da autopensenidade anacrônica; a profilaxia das intrusões patopensênicas; os patopensenes; a patopensenidade; as neoperspectivas autopensênicas; a migração da autopensenidade; a desconstrução e o refazimento
pensênicos; a acuidade na abordagem pensênica amparadora; a triagem autopensênica; o autorreconhecimento do padrão dos pensenes; o desbravamento neopensênico; os neopensenes; a neopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os maturopensenes; a maturopensenidade; os
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criticopensenes; a criticopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; o polimento autopensênico.
Fatologia: a autorreflexão produtiva; o exercício da manifestação preponderantemente
mentalsomática; os questionamentos das próprias convicções; a melancolia intrafísica enquanto
resultado da pusilanimidade; o perfeccionismo atravancador das oportunidades evolutivas; a gentileza opinística; a investigação íntima; a reforma intraconsciencial; a coragem reciclatória; a saída do maniqueísmo; o ato de abrir mão de estar sempre com a razão; o aproveitamento do curso
Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 1 (ECP1) do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); a introspecção estratégica; a extroversão profilática; a alforria
quanto à autoimagem; a Higiene Consciencial; o abertismo consciencial; a desrepressão; o autodidatismo; a autopesquisa; a laboriosidade evolutiva; a autenticidade consciencial; a administração
das emoções; a extrapolação mental; a qualificação da auto e heterassistência; a autodiscordância
positiva; o Universalismo.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a assim; a desassim; a paradidática amparadora; a maturação do autoparapsiquismo enquanto fonte de identificação consciencial; a desdramatização parapsíquica; o mapeamento da sinalética energética e parapsíquica pessoal; as projeções lúcidas denotando maior expansão consciencial se comparada à vigília física ordinária.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo intencionalidade-assertividade; o sinergismo despojamento pessoal–assentamento consciencial.
Principiologia: o princípio da autopensenidade; o príncipio da descrença (PD) ao modo
de exercício da maleabilidade crítica; o príncipio da adaptabilidade; o princípio da consensualidade; o princípio da evolução consciencial; a profilaxia ao princípio da não-linearidade.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) enquanto balizador das manifestações conscienciais; o código do exemplarismo pessoal (CEP) qual ferramenta autoteática.
Teoriologia: a teoria do pensene; a teoria da flexibilidade cognitiva; a teoria do pensar,
do psicanalista britânico Wilfred Ruprecht Bion (1897–1979); a teoria da evolução consciencial.
Tecnologia: a técnica conscienciométrica da identificação da autopensenidade padrão;
a técnica desassediadora de identificação dos xenopensenes; as técnicas da assim e desassim;
a técnica da mudança de bloco pensênico; a técnica da autorreestruturação pensênica.
Voluntariologia: a alternância epicêntrica no voluntariado conscienciológico; o voluntariado na docência conscienciológica na condição de exercício da maleabilidade autopensênica.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório
conscienciológico da Autodespertologia; o laboratório conscienciológico da vida cotidiana; o laboratório conscienciológico da Grupocarmologia; os laboratórios conscienciológicos do desassédio mentalsomático (Tertuliarium, Holociclo e Holoteca).
Colegiologia: o Colégio Invisível da Pensenologia.
Efeitologia: o efeito da saturação quanto aos pensenes rígidos na expansão da autoconsciencialidade; o efeito de desconstrução da persona na paraconstructura; o efeito da relativização dos pensamentos e sentimentos em prol do refinamento energético.
Neossinapsologia: a superação de sinapses obsoletas; a produção de neossinapses durante o campo bioenergético do curso ECP1; a criação de neossinapses sadias facilitando a flexibilização da autopensenidade.
Ciclologia: o ciclo analítico pensar-sentir-agir; o ciclo pensênico introspectar-reformular-extrapolar.
Enumerologia: o megafoco na flexibilidade pensênica; o megafoco na flexibilidade perceptiva; o megafoco na flexibilidade cognitiva; o megafoco na flexibilidade presencial; o megafo-
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co na flexibilidade social; o megafoco na flexibilidade grupal; o megafoco na flexibilidade interassistencial.
Binomiologia: o binômio autopensenidade rígida–autopensenidade flexível; o binômio
irreflexão-reflexão; o binômio austeridade-cordialidade; o binômio paradigma convencional–paradigma consciencial; o binômio autopercepção–abertismo consciencial; o binômio recin-recéxis.
Interaciologia: a interação expansora autopensenidade-heteropensenidade; a interação
amparando-amparador; a interação autopercepção lúcida–heterassistência autêntica.
Crescendologia: o crescendo psicossoma-mentalsoma; o crescendo ego antigo anacrônico–ego novo cosmoético; o crescendo eliminar trafares–preencher trafais–fortalecer trafores.
Trinomiologia: o trinômio flexibilidade-pensenidade-assistencialidade; o trinômio introspecção-reflexão-extroversão.
Polinomiologia: o polinômio autopercepção-autopensenização-autoflexibilização-autossuperação.
Antagonismologia: o antagonismo temperamento inflexível / temperamento maleável;
o antagonismo hermetismo consciencial / abertismo consciencial; o antagonismo possessão
/ passividade lúcida.
Paradoxologia: o paradoxo da flexibilização autopensência sem a perda da identidade
consciencial; o paradoxo da extrapolação pela introspecção; o paradoxo de o menos poder ser
mais.
Politicologia: a pensenocracia; a democracia; a conscienciocracia; a discernimentocracia; a reciclocracia; a cognocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à reciclagem.
Filiologia: a pensenofilia; a autocriticofilia; a recinofilia; a reciclofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a neofobia; a decidofobia; a heterocriticofobia; a determinação em superar
a autopesquisofobia.
Sindromologia: a transposição da síndrome da apriorismose; o sobrepujamento da síndrome da imaturidade consciencial; o autodesprendimento da síndrome da manutenção do anacronismo; o desapego da síndrome da nostalgia; o descarte da síndrome do hamster; a autodesrepressão da síndrome de Gabriela.
Maniologia: a controlemania; a evitação da lalomania pela filtragem autopensênica;
a eliminação da nostomania.
Mitologia: a desconstrução do mito da certeza absoluta; a eliminação do mito do perfeccionismo; a reciclagem do mito da pensenidade secreta.
Holotecologia: a cognoteca; a comunicoteca; a ideoteca; a interassistencioteca; a mentalsomatoteca; a pacificoteca; a pensenoteca.
Interdisciplinologia: a Reciclologia; a Pensenologia; a Holopensenologia; a Autotemperamentologia; a Intencionologia; a Autopesquisologia; Autodiscernimentologia; a Contrapontologia; a Lateropensenologia; a Parapercepciologia; a Parafenomenologia; a Parapedagogia; a Psicologia; a Holomaturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin flexível; a conscin inflexível; a conscin maniqueísta; a conscin
perfeccionista, a conscin lúcida; a isca humana insconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin avaliadora da própria pensenidade; a dupla evolutiva (DE).
Masculinologia: o pensador; o autodecisor; o desbravador autopensênico; o reeducador
autopensênico; o parapercepciologista; o reciclante intraconsciencial; o reciclante existencial;
o comunicólogo; o maxidissidente ideológico.
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Femininologia: a pensadora; a autodecidora; a desbravadora autopensênica; a reeducadora autopensênica; a parapercepciologista; a reciclante intraconsciencial; a reciclante existencial;
a comunicóloga; a maxidissidente ideológica.
Hominologia: o Homo sapiens autopensenicus; o Homo sapiens autocriticus; o Homo
sapiens flexibilis; o Homo sapiens holopensenicus; o Homo sapiens autopensenisator; o Homo
sapiens recyclans; o Homo sapiens semperaprendens; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens autorreeducator; o Homo sapiens desassediator; o Homo sapiens despertus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniflexibilização da autopensenidade = a da consciência oscilante, ainda autocorrupta e comodista, valorizando os pseudoganhos secundários; maxiflexibilização da autopensenidade = a da consciência incorruptível e altruísta, valorizando os ganhos evolutivos cosmoéticos.
Culturologia: a cultura da Recexologia; a cultura da reciclagem intraconsciencial;
a cultura da reciclagem existencial; a cultura da Autoortopensenologia; a cultura da autopensenização lúcida; a cultura da autopensenidade cosmoética; a cultura da qualificação consciencial;
a cultura da autossuperação evolutiva.
Taxologia. Sob a ótica da Autopensenologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética,
3 padrões pensênicos a serem implementados pela consciência lúcida por meio da flexibilização
da autopensenidade:
1. Assistencial: a autopensenidade com base na compreensão do processo evolutivo
e cosmoético, com manifestação policármica e de inspiração na função de assistente.
2. Autêntico: a autopensenidade fundamentada na coerência e no discernimento, com
manifestação personalíssima e de predomínio mentalsomático.
3. Pacífico: a autopensenidade motivada na diplomacia e paradiplomacia, com manifestação desassediante e universalista.
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 flexibilização da autopensenidade, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Amplitude autopensênica: Proexologia; Homeostático.
02. Assinatura pensênica: Pensenologia; Neutro.
03. Autabertismo neopensênico: Neopensenologia; Homeostático.
04. Autenticismo: Intencionologia; Homeostático.
05. Autoortopensenização: Autopensenologia; Homeostático.
06. Autopensenização: Autopensenologia; Homeostático.
07. Autopensenometria: Autopensenologia; Neutro.
08. Carregamento na pensenidade: Pensenologia; Neutro.
09. Flexibilidade cognitiva: Multiculturologia; Neutro.
10. Fôrma holopensênica: Pensenologia; Neutro.
11. Limite da autopensenização: Autopensenologia; Homeostático.
12. Mudança de bloco pensênico: Autopensenologia; Neutro.
13. Ortopensenidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
14. Pensenosfera: Pensenologia; Neutro.
15. Retropensenidade: Pensenologia; Neutro.
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A FLEXIBILIZAÇÃO DA AUTOPENSENIDADE É ESTRATÉGIA
EVOLUTIVA NA BUSCA DA AUTENTICIDADE CONSCIENCIAL ALIADA À ORTOCONVIVIALIDADE, VISANDO AUTOMANIFESTAÇÃO COSMOÉTICA E INTERASSISTENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, é autocrítico quanto à manifestação da autopensenidade? Consegue flexibilizar pensamentos, sentimentos e energias em prol das autorreciclagens necessárias a fim de dinamizar a evolução pessoal e grupal?
R. S. G.
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FLUXO

AUTORREEDUCACIOLÓGICO
(REEDUCACIOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. O fluxo autorreeducaciológico é a sucessão ou movimento sequencial de
autesclarecimento planejados tecnicamente pela conscin, homem ou mulher, objetivando demarcar itinerário, percurso, trajeto ou rota de reciclagens intraconscienciais e existenciais, a partir da
mudança de hábitos, considerando diretrizes prioritárias, evolutivas e proexológicas.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo fluxo deriva do idioma Latim, fluxus, “corrimento”, de fluere, “fluir; correr”. Apareceu no Século XIV. O primeiro elemento de composição auto vem do idioma
Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O segundo elemento re provém do idioma Latim, re,
“retrocesso; retorno; recuo; repetição; interação; reforço; intensificação”. O vocábulo educação
deriva também do idioma Latim, educativo, “ação de criar, de nutrir; cultura; cultivo”, de educare, “criar uma criança ; nutrir; amamentar; cuidar; educar; instruir; ensinar”. Apareceu no Século
XVII. A palavra reeducação surgiu no Século XX. O elemento de composição logia provém do
idioma Grego, logos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”.
Sinonimologia: 1. Fluidez autorreeducaciológica. 2. Movimento autorreciclogênico.
3. Sequenciamento autorreeducativo.
Neologia. As 3 expressões compostas fluxo autorreeducaciológico, fluxo autorreeducaciológico eventual e fluxo autorreeducaciológico sistemático são neologismos técnicos da Reeducaciologia.
Antonimologia: 1. Dispersão antirreeducaciológica. 2. Desconexão antiautorrecinológica.
Estrangeirismologia: o workflow da autorreeducação; o step-by-step da autorganização;
a awareness evolutiva; o Prioritarium; o selfmade man proéxico; a personalidade strong profile
recicladora; a big window of opportunity aproveitada.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Voliciologia aplicada à autorreeducação.
Megapensenologia. Eis 5 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Mudança
exige vontade. Planejemos reciclagens prioritárias. Façamos escolhas assertivas. Oportunidade:
janela indispensável. Organizemos estratégias evolutivas.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autorreeducação; o movimento dos automaterpensenes da reeducação; os prioropensenes; a prioropensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; o holopensene pessoal da autopesquisa continuada; as influências holopensênicas patológicas das consciexes; os acontecimentos intensificando o fluxo holopensênico reeducativo; o holopensene mesológico; a melhoria do materpensene pessoal gerado a partir de neossinapses autodesassediadoras; a mudança do bloco pensênico; a reestruturação da autopensenidade; o holopensene dos esforços pessoais evolutivos.
Fatologia: o fluxo autorreeducaciológico; o envolvimento consciente do pesquisador
com o fluxo da autorreeducação; a autobservação constante, sinalizadora da necessidade reciclogênica; as crises de crescimento; o autenfrentamento das reciclagens; os refluxos das tendências
inoportunas de retrovidas exigindo reciclagens; as automimeses dispensáveis; o sentido da vida
intrafísica; a visão de conjunto de momentos existenciais marcantes; a análise da autorrealidade;
a subutilização dos trafores; as sincronicidades apontando o norte da bússola consciencial; a associação de ideias otimizando o continuísmo gesconográfico; a sincronicidade de encontros intrafísicos decisivos e interassistenciais; os registros diários apontando a direção recinológica; o hábito
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do inventário anual, avaliando o desempenho consciencial; a docência itinerante conscienciológica; a autodeterminação quanto aos novos desafios; o emprego máximo das autopotencialidades;
o acerto do ponteiro consciencial; as escolhas prioritárias e evolutivas; os aportes recebidos; os
objetivos alinhados aos valores pessoais; o início do processo autorreeducativo pela propulsão da
voliciolina; a autorganização consciencial; o planejamento de ações evolutivas; o autodiscernimento no aproveitamento do tempo; a autodisciplina na rotina útil; o passo a passo da melhoria
intraconsciencial; o alcance das metas; a mudança de hábito otimizando a saúde holossomática;
os neoengramas; a reprogramação genética; a Epigenética; as reurbanizações intrafísicas a partir
da conscin reeducada; a consecução da autoproéxis; o completismo existencial.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os teatros multidimensionais evidenciando aspectos relevantes da autopesquisa; a sintonia fina com os amparadores
extrafísicos promotores de insigths; as projeções conscienciais auxiliando o fluxo da reeducação;
a intensificação das parapercepções e das sincronicidades; a sinalética energética e parapsíquica
pessoal confirmadora do fluxo das recins; a sala de aula interdimensional; a tenepes facilitando
a reeducação parapsíquica na maturidade; a paragenética na condição de elemento autopesquisístico; a pararreurbanização; a autovivência de extrapolações parapsíquicas potencializando o fluxo
autorreeducativo; o autorrevezamento multiexistencial através da escrita conscienciológica.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo intelectualidade–criatividade fomentando o fluxo autorreeducativo; o sinergismo autorreeducação–redefinição proexológica; o sinergismo lucidez intrafísica–lucidez extrafísica; o sinergismo mudança de hábitos–renovação das predileções; o sinergismo patológico autassédio-heterassédio; o sinergismo abertismo-renovação; o sinergismo
autorrecins-heterassistência.
Principiologia: o princípio da perseverança pesquisística; o princípio da acuidade nas
priorizações; o princípio de a interassistencialidade ser a base das recins; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio evolutivo fundamental do domínio das energias conscienciais
(ECs); o princípio de não ter medo de errar; o princípio de os fatos e parafatos orientarem as autopesquisas.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) auxiliando na autorreeducação;
o código de valores pessoais; o código pessoal de coerência cosmoética; o código pessoal de prioridades evolutivas nos limites cronêmicos da proéxis; o código paragenético influenciando no
fluxo da mudança pessoal; os códigos intermissivos.
Teoriologia: a teoria da avaliação da consciência; a teoria da autossuperação evolutiva; as teorias da Paradireitologia influindo na escolha das recins; a teoria seriexológica; a teoria
da interprisão grupocármica; a teoria da seriéxis ampliando a visão do fluxo da mudança de hábitos; a teática de 1% de teoria e 99% de empenho evolutivo.
Tecnologia: o fluxo autorreeducaciológico ao modo de técnica evolutiva; a utilidade da
técnica da conscin-cobaia voluntária; a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; as técnicas autavaliativas contidas no livro 700 Experimentos da Conscienciologia; a técnica de identificação
das sinaléticas energéticas e parapsíquicas pessoais; a técnica da projetabilidade lúcida (PL)
propiciando a interassistência; a técnica da tenepes.
Voluntariologia: o voluntariado nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs) favorecedor da autorreeducação.
Laboratoriologia: o labcon recinológico; o laboratório conscienciológico da Paradireitologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório
conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Pesquisologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível dos Seriexologistas; o Colégio Invisível da Parapercepciologia;
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o Colégio Invisível da Pararreurbanologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Reeducaciologia.
Efeitologia: o efeito patológico da autodesorganização consciencial; o efeito entrópico
das escolhas antievolutivas gerando contrafluxo na autorreeducação; o efeito evidente do amadurecimento pessoal; o efeito da ampliação das conexões com os amparadores; o efeito da interação das energias qualificadas ampliando a lucidez; o efeito da abertura dos próprios caminhos
evolutivos; o efeito autorreciclogênico das autorretrocognições.
Neossinapsologia: a geração de neossinapses a partir da autorreflexão quanto às escolhas evolutivas; a potencialização parassináptica da mudança intraconsciencial; as neossinapses
construindo neorrotinas úteis; as neossinapses geradas pelo exercício de praticar, registrar
e avaliar as autexperiências parapsíquicas; as neossinapses da interassistencialidade multidimensional.
Ciclologia: o ciclo pensamento equilibrado–emoção organizada–ação libertária; o ciclo
do curso grupocármico interprisão-autovitimização-recomposição-libertação-policarmalidade;
o ciclo das autorrealizações vontade-intenção-decisão-determinação; o desejado ciclo proéxis-compléxis; o ciclo pensenidade equilibrada–holopensene saudável; o ciclo zona de desconforto–
–crise de crescimento–oportunidade recinológica.
Enumerologia: o movimento das posturas autorreeducativas; o movimento autorreciclogênico dos autenfrentamentos; o movimento das escolhas cosmoéticas sustentando as autossuperações; o movimento anticonflituosidade dos neodesafios; o movimento pró-acerto do ponteiro
consciencial; o movimento das tendências ortopensênicas; o movimento da evolutividade consciencial.
Binomiologia: o binômio autocomprometimento–autenfrentamento dos contrafluxos;
o binômio autorregramento-autodisciplina na rotina de anotações das parapercepções; o binômio
planejamento-estratégia; o binômio hábitos saudáveis–neorrotinas úteis; o binômio lista de ideias–escolha prioritária; o binômio autolucidez-autodiscernimento; o binômio metas–gargalo evolutivo.
Interaciologia: a interação semperaprendente–amparador técnico; a interação intencionalidade-autorreciclagem; a interação aportes existenciais–diretrizes da autoproéxis; a interação oportunidade evolutiva–aceleração da História Pessoal; a interação fluxo de grandes transformações–fluxo de maxiconquistas proexológicas; a interação saber receber–saber compartilhar; a interação amadurecimento pessoal–autorresponsabilidade grupal.
Crescendologia: o crescendo da análise exaustiva e detalhista das técnicas evolutivas;
o crescendo das recins consecutivas ao longo da vida intrafísica; o crescendo nosográfico psicossoma priorizado–mentalsoma negligenciado; o crescendo em profundidade e extensão das autoabordagens reeducativas; o crescendo centrífugo de neoideias; o crescendo fluxo pesquisístico–
–neopatamar evolutivo; o crescendo megafoco permanente existencial–megafoco permanente
multiexistencial ou autorrevezamental.
Trinomiologia: o trinômio expandir retroconquistas–sustentar conquistas–planejar
neoconquistas; o trinômio neovalores-neoconceitos-neoverpons; o trinômio posicionamento-comportamento-exemplificação; o trinômio predominância evolutiva–direção prioritária–interassistencialidade cosmoética; o trinômio amparador extrafísico–amparador intrafísico–pesquisador amparado; o trinômio invéxis-recin-recéxis; o trinômio motivação-trabalho-lazer.
Polinomiologia: o polinômio retrobiografias-retroculturas-retroposturas-neorreciclagens; o polinômio autorreflexão-vontade-reperspectivação-reeducação; o desperdício do polinômio talentos-energias-esforços-oportunidades-companhias; o polinômio reciclar-reeducar-ressocializar-repensenizar; o polinômio autodiagnóstico-profilaxia-terapia-autorremissão; o polinômio dedicação-persistência-obstinação-renovação; o polinômio autopesquisa-tares-produtividade-autolegado; o polinômio arte de reaprender–arte de reensinar–arte de interassistir–arte de
evoluir.
Antagonismologia: o antagonismo autenfrentamento corajoso / autofuga covarde; o antagonismo ser assistido / ser assistente; o antagonismo fluxo evolutivo / zona de conforto estagnante; o antagonismo continuísmo consciencial / automimese dispensável; o antagonismo ficar
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aquém nos autodesempenhos / ir além dos desafios autevolutivos; o antagonismo pertúrbios temporários / saúde consciencial; o antagonismo recéxis meia-boca / recin bem feita.
Paradoxologia: o paradoxo de a harmonia poder nascer da crise; o paradoxo do movimento intraconsciencial evolutivo estável; o paradoxo da consciência curiosa esquivando-se do
autoconhecimento; o paradoxo de a sequência de erros poder conduzir ao acerto.
Politicologia: o fluxo reeducativo e tarístico para implantação do Estado Mundial Cosmoético.
Legislogia: a lei do maior esforço no aproveitamento dos percalços existenciais.
Filiologia: a autorreeducaciofilia; a grafofilia; a inventariofilia; a autopesquisofilia; a recinofilia; a decidofilia; a conscienciometrofilia.
Fobiologia: a reciclofobia; a neofobia impedindo o acesso às tarefas planejadas no CI.
Sindromologia: a síndrome da autovitimização; a síndrome da dispersão consciencial
(autodespriorização).
Maniologia: a mania de realizar tudo ao mesmo tempo atropelando as autopriorizações;
a mania de atribuir todos os sucessos pessoais aos amparadores e todos os infortúnios aos assediadores; a mania de perder oportunidades de aprofundar as autopesquisas.
Mitologia: a superação do mito do eterno sofrimento e autovitimização.
Holotecologia: a conscienciometroteca; a evolucioteca; a cosmoeticoteca; a voluntarioteca; a pequisoteca; a reurbanoteca; a proexoteca.
Interdisciplinologia: a Reeducaciologia; a Autoconsciencioterapia; a Autopesquisologia; a Homeostaticologia; a Interassistenciologia; a Reciclologia; a Projecioterapia; a Evoluciologia; a Cosmovisiologia; a Cosmoeticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a consciência reeducada; a conscin autodisciplinada; 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 reurbanizador; o reeducador; 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 reurbanizadora; a reeducadora; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens reurbanisatus; o Homo sapiens didacticus; o Homo sapiens intermissivus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens
orthopensenicus; o Homo sapiens autoperquisitor.
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V. Argumentologia
Exemplologia: fluxo autorreeducaciológico eventual = o movimento autorreciclador
mediante as crises evolutivas esporádicas; fluxo autorreeducaciológico sistemático = o movimento consciencial autorreciclador profilático e antecipatório das crises evolutivas realizado de maneira permanente.
Culturologia: a cultura das renovações; a cultura neofílica; a cultura do autocompromisso proexológico.
Regente. Consoante a Mentalsomatologia, o ponteiro da bússola consciencial com base
na racionalidade pró-evolutiva é o regente da orquestra dos múltiplos e complexos atributos conscienciais.
Teaticologia. Sob a ótica da Autorreeducaciologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 47 condições necessárias à vivência do fluxo autorreeducaciológico classificados em 8 macroindicadores, compondo sequência lógica passível de ser realizada mediante vontade férrea da
conscin lúcida:
A. Janela de oportunidade.
01. Aceitação: a autaceitação quanto à mudança de comportamento anacrônico.
02. Antiprocrastinação: o enfrentamento aos desafios ante as responsabilidades intermissivistas.
03. Aproveitamento: o senso de aproveitamento de situações, momentos e companhias
evolutivas.
B. Escolhas.
04. Antecipação: a profilaxia antecipando a autorreeducação.
05. Cirurgia: a extirpação de possíveis interprisões grupocármicas.
06. Cosmoética: a terapêutica elevando o nível do código pessoal de Cosmoética.
07. Discernimento: a autolucidez indo além do bom senso comum, da boa intenção e da
boa vontade.
08. Interassistencialidade: a promoção da tares favorecendo a intercompreensão e anticonflitividade.
C. Prioridades.
09. Atenção: a manutenção do foco nas realizações.
10. Básica: a autossobrevivência necessária à vida humana.
11. Evolutiva: o parapsiquismo interassistencial cosmoético.
12. Intelectual: a autopesquisa geradora da grafopensenidade e neoverpons.
13. Magna: a prioritária e emergencial da autassistência.
14. Momentânea: a passível de ser identificada e teatizada no momento oportuno.
15. Seletiva: a atuante e específica da conscin ou do grupo de convívio.
16. Universalista: a coadjuvante do maxifraternismo e da policarmalidade.
D. Objetivos.
17. Benefício: a clareza quanto aos beneficiários.
18. Competência: a conquista de novas habilidades cognitivas.
19. Identificação: a clareza da identificação trafarística.
20. Utilização: a clareza da serventia frente aos valores pessoais.
21. Recursos: a clareza dos recursos e ferramenta adequada.
E. Planejamento.
22. Funcionalidade: a planificação das ações autorreeducativas.
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23. Intraconsciencialidade: a planificação das autopesquisas intraconscienciais.
24. Reciclologia: a planificação dos resultados autoproexológicos.
F. Autorganização.
25. Administrativa: a promotora da rotina útil diária.
26. Consciencioterápica: a condutora da remissão de parapatologias.
27. Disciplinada: a otimizadora da construção de hábito sadio.
28. Financeira: a controladora do orçamento programando e a obtenção do pé-de-meia.
29. Grupocármica: a harmonizadora da convivialidade sadia.
30. Holossomática: a mantenedora da Higiene Consciencial.
31. Intelectual: a sustentadora da autaprendizagem constante.
32. Parapsíquica: a qualificadora da sinalética energética e parapsíquica pessoal.
33. Pensenidade: a flexibilidade reestruturando a pensenidade.
34. Profissional: a alavancadora da performance no completismo existencial.
G. Metas.
35. Alcançável: a passível de acontecer a curto, médio e longo prazo.
36. Específica: a definição do objetivo prioritário a ser alcançado.
37. Mensurável: a geradora de indicadores avaliando o autodesempenho reeducativo.
38. Relevante: a promotora de relevância ou o grau de importância.
H. Hábitos sadios.
39. Acolhimento: assistência e encaminhamento de conscins e consciexes.
40. Autocuidado holossomático: a atenção aos veículos de manifestação.
41. Autossuperação de trafares: o autenfrentamento dos traços-fardos.
42. Autovalorização: o ato continuado de construção da autestima sadia.
43. Conscienciografia: a escrita conscienciológica.
44. Disponibilidade interassistencial: o ato de disponibilizar-se para a assistência.
45. Estudo diário: a rotina diária de leitura seletiva e pesquisa.
46. Interajuda: as posturas auto e heteresclarecedoras.
47. Ortopensenidade: os pensenes cosmoéticos aplicados a si e aos outros.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o fluxo autorreeducaciológico, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aproveitamento do tempo: Autoproexologia; Homeostático.
02. Autodeterminação recexológica: Autossuperaciologia; Homeostático.
03. Autodeterminologia: Autovoliciologia; Neutro.
04. Autorganização consciencial: Autorganizaciologia; Neutro.
05. Bússola intraconsciencial: Holomaturologia; Homeostático.
06. Escala das prioridades evolutivas: Evoluciologia; Homeostático.
07. Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
08. Fluxo pesquisístico multidimensional: Pesquisologia; Neutro.
09. Janela de oportunidade: Evoluciologia; Homeostático.
10. Manual Pessoal de Prioridades: Proexologia; Homeostático.
11. Objetivo pessoal: Autevoluciologia; Neutro.
12. Ponteiro consciencial: Holomaturologia; Homeostático.
13. Predisponência à reciclagem: Recexologia; Homeostático.
14. Reeducação consciencial: Reeducaciologia; Homeostático.
15. Teste da vontade: Voliciologia; Homeostático.
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OS INTERMISSIVISTAS LÚCIDOS PRIORIZAM O FLUXO
AUTORREEDUCACIOLÓGICO AO OBTEREM APROVEITAMENTO MÁXIMO DAS OPORTUNIDADES EVOLUTIVAS
E DOS APORTES ÀS RECINS E AUTORRENOVAÇÕES.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já identifica e acelera o próprio fluxo autorreeducaciológico? Quais técnicas conscienciológicas vem utilizando nas autorrecins?
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
775, 909, 1.365 e 1.718.
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; páginas 308 a 387,
510 a 518 e 682 a 688.

L. P. S.
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FLUXO CÓSMICO
(COSMOCONSCIENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O fluxo cósmico é a cadência, ato ou desenvolvimento do fluir, escoar ou
movimentar contínuo das coisas, realidades, pararrealidades, fatos, parafatos, fenômenos e parafenômenos compondo os cenários turbilhonantes e permeando as ocorrências oceânicas do Universo, envolvendo e atuando sobre os princípios conscienciais em todas as dimensões existenciais.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo fluxo deriva do idioma Latim, fluxus, “corrimento”, de fluere, “fluir; correr”. Apareceu no Século XIV. O vocábulo cósmico vem igualmente do idioma Latim, cosmicos ou cosmicus, adaptado do idioma Grego, kosmikós, “relativo ao undo, ao Cosmo”. Surgiu
no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Megafluxo do Cosmos. 2. Interatividade. 3. Sincronicidade.
Neologia. As 3 expressões compostas fluxo cósmico, minifluxo cósmico e maxifluxo cósmico são neologismos técnicos da Evoluciologia.
Antonimologia: 1. Contrafluxo ao Cosmos. 2. Minifluxo da consciência. 3. Acidente
de percurso.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais.
Unidade. O fluxopensene é a unidade de medida da sincronicidade ou interatividade no
Cosmos.
II. Fatuística
Pensenologia: o fluxo ortopensênico do Cosmos; o materpensene pessoal ante o fluxo
cósmico; o contrafluxo patopensênico da conscin; os fluxos centrífugos dos holopensenes assistenciais; os fluxos centrípetos dos holopensenes egocêntricos.
Fatologia: o fluxo cósmico; o equilíbrio, o ritmo e a intensidade do fluxo do Cosmos;
a direção do fluxo do Cosmos; o Sol no fluxo do Cosmos; o megaterremoto no fluxo do Cosmos;
o fluxograma da evolução geral; a adesão ao fluxo do Cosmos; os refluxos ou revertérios das patologias da conscin; o fluxo espontâneo da vida em a Natureza; a gravitação universal representando o megafluxo do Cosmos; os interfluxos assistenciais Cosmos-conscins; o fluxo das ideias
originais (verpons) ante o fluxo cósmico; a sincronicidade cósmica; a alternância fluxo-refluxo
raiz da Tudologia; as sístoles-diástoles do Cosmos.
Parafatologia: a sinalética energética e parapsíquica pessoal; as Centrais Extrafísicas.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório
conscienciológico da cosmoconsciência; o laboratório conscienciológico da Heurística (Serenarium).
Interaciologia: a interação minifluxo contínuo da autoconsciência—megafluxo contínuo
do Cosmos.
Holotecologia: a cosmoteca; a cronoteca.
Interdisciplinologia: a Cosmoconscienciologia; a Evoluciologia; a Energossomatologia;
a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Projeciologia; a Cosmoconscienciologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a consciência antifluxo cósmico na depressão; a consréu transmigrada;
a consréu ressomada; a isca humana inconsciente; a consciência pró-fluxo cósmico na euforin;
a isca humana assistencial; o ser desperto; a semiconsciex.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo; o teleguiado autocrítico; o evoluciólogo.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a tenepessista; a projetora consciente; a epicon
lúcida; a consciencióloga; a teleguiada autocrítica; a evolucióloga.
Hominologia: o Homo sapiens serenissimus; a Conscientia libera.
V. Argumentologia
Exemplologia: minifluxo cósmico = a ressoma incessante de consciexes na dimensão
terrestre; maxifluxo cósmico = a transmigração interplanetária das consréus da Terra para outros
planetas de níveis evolutivos inferiores.
Lógica. Segundo a Holomaturologia, existem racionalidade e lógica tanto na Proxêmica
quanto na Cronêmica, embora ainda permaneça desconhecida a real estrutura dos movimentos do
megafluxo do Cosmos para a Humanidade.
Motor. Sob a ótica da Experimentologia, a inteligência, em nível ainda ignorado pelas
conscins, é o motor da voragem das manifestações do Cosmos, a partir da energia imanente (EI).
Interatividade. De acordo com a Comunicologia, o acaso e a coincidência, a rigor, não
existem na vida prática, contudo a sincronicidade e a interatividade, a partir da afinidade, empatia
ou do rapport, atuam sobre todas as consciências e em todas as realidades.
Dinâmica. No universo da Energossomatologia, a abertura do livre arbítrio, ou o fechamento do determinismo, dependem da compreensão ou incompreensão, da interação ou do desligamento da consciência ante o fluxo das realidades do Cosmos. Evoluir é deixar o heterodeterminismo do Cosmos para abraçar o livre arbítrio pessoal interassistencial.
Taxologia. Sob a ótica da Cosmovisiologia, quanto às relações interconscienciais, o fluxo cósmico pode ser racionalmente classificado, por exemplo, em 3 categorias básicas, nesta ordem lógica, relativa à Cosmopensenologia:
1. Intelectivo: o fluxo cósmico específico do predomínio da circulação das verdades relativas de ponta, verpons, ou a Central Extrafísica da Verdade (CEV).
2. Emocional: o fluxo cósmico específico do predomínio dos sentimentos elevados ou
da Central Extrafísica da Fraternidade (CEF). Infelizmente, na Terra, ainda menos acessível
e dominado por emocionalismos inferiores das consciências afins provenientes da Baratrosfera.
3. Energético: o fluxo cósmico específico do predomínio dos afluxos das energias da
Central Extrafísica de Energia (CEE), o mais próximo, objetivo e potencializador.
Autodiscernimento. Na análise da Cosmoconscienciologia, as alternâncias de reações, as
aproximações ou os distanciamentos, as higidezes ou os distúrbios, as mordidas ou os sopros, as entradas ou as saídas, as marchas ou as contramarchas, os avanços ou os recuos da evolução da consciência dependem do autodiscernimento específico, notadamente quanto ao megafluxo do Cosmos.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

Enciclopédia da Conscienciologia

11101

trais, evidenciando relação estreita com o fluxo cósmico, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Cosmoconsciência: Comunicologia; Homeostático.
2. Cosmossíntese: Mentalsomatologia; Homeostático.
3. Cosmovisiologia: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
4. Holofilosofia: Holomaturologia; Homeostático.
5. Iniciativa planetária pioneira: Experimentologia; Homeostático.
6. Policonscienciologia: Policarmologia; Neutro.
7. Senso universalista: Cosmoeticologia; Homeostático.

QUALQUER INTERAÇÃO INTELIGENTE DA CONSCIÊNCIA
AO FLUXO DO COSMOS DEPENDE DA FORÇA DA VONTADE DETERMINANDO A INTENÇÃO INTERASSISTENCIAL
EM FAVOR DE TODOS OS PRINCÍPIOS CONSCIENCIAIS.
Questionologia. Você já parou para refletir sobre as consequências do fluxo do Cosmos?
Extraiu algum proveito evolutivo de tal ideia?
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FLUXO

DOS

AUTOMATERPENSENES CONSCIENCIOTERÁPICOS
(AUTANALITICOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. O fluxo dos automaterpensenes consciencioterápicos é a técnica de análise
algorítmica para autavaliação do processo singular de autossuperação do evoluciente, homem ou
mulher, a qual consiste na organização sequencial das sínteses dos autopensenes predominantes
durante e entre os atendimentos ocorridos em determinado período de tratamento holossomático
na Organização Internacional de Consciencioterapia (OIC), com o objetivo de identificar o momento de alta através da convergência e fixação da autopensenidade em patamar cosmoético superior.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo fluxo deriva do idioma Latim, fluxus, “corrimento”, de fluere, “fluir; correr”. Apareceu no Século XIV. O primeiro elemento de composição auto vem do idioma
Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O segundo elemento de composição do idioma Latim,
mater, origina do idioma Indo-Europeu, matr, “mãe, representada em todas as línguas indoeuropeias”. O vocábulo pensamento procede do idioma Latim, pensare, “pensar; cogitar; formar alguma ideia; pesar; examinar; considerar; meditar”. Surgiu no Século XIII. A palavra sentimento provém também do idioma Latim, sentimentum, através do idioma Francês, sentiment, “sentimento;
faculdade de receber as impressões físicas; sensação; conhecimento; fato de saber qualquer coisa;
todo fenômeno da vida afetiva; emoção; opinião; bom senso”. Apareceu no Século XIV. O termo
energia origina do idioma Francês, energie, derivado do idioma Latim, energia, e este do idioma
Grego, energeia, “força em ação”. Surgiu no Século XVI. O vocábulo consciência deriva do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento;
consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século
XIII. A palavra terapia provém do idioma Francês, therapie, derivada do idioma Latim Científico, therapia, e esta do idioma Grego, therapeia, “cuidado; atendimento; tratamento de doentes”.
Surgiu em 1899.
Sinonimologia: 1. Fluxo dos automaterpensenes na Consciencioterapia. 2. Sucessão
dos automaterpensenes consciencioterápicos. 3. Sequência dos automaterpensenes consciencioterápicos. 4. Conexão serial dos automaterpensenes consciencioterápicos.
Neologia. As 3 expressões compostas fluxo dos automaterpensenes consciencioterápicos, fluxo curto dos automaterpensenes consciencioterápicos e fluxo extenso dos automaterpensenes consciencioterápicos são neologismos técnicos da Autanaliticologia.
Antonimologia: 1. Automaterpensene consciencioterápico isolado. 2. Fluxo de autopensenes secundários consciencioterápicos. 3. Fluxo das sensações emocionais autoconsciencioterápicas. 4. Fluxo das autopercepções energéticas consciencioterápicas.
Estrangeirismologia: os sets consciencioterápicos; o step-by-step autoconsciencioterápico; a awareness evolutiva.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à sistematização da autopesquisa reciclogênica.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Materpensene:
retrato intraconsciencial.
Unidade: o materpensene é a unidade de medida da autocrítica.
II. Fatuística
Pensenologia: o fluxo dos automaterpensenes consciencioterápicos; o holopensene pessoal da Autoconsciencioterapia; a identificação do materpensene pessoal específico durante e entre cada atendimento da consciencioterapia na OIC; o algoritmo dos autopensenes predominantes
no período consciencioterápico; a análise do fluxo dos automaterpensenes propiciando o desen-
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volvimento da autocriticidade realista; a conquista da autocrítica racional em relação à autopensenidade; o materpensene enquanto princípio diretor da consciência; a matriz da autopensenidade;
a síntese pensênica do holopensene pessoal; o fator mais atuante da autopensenidade em cada fase
da consciencioterapia; a oscilação dos automaterpensenes; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; o exercício de autocrítica em relação à autopensenidade; o holopensene pessoal da autossuperação; a progressão ascendente dos automaterpensenes reciclados; a convergência dos automaterpensenes, sínteses das automanifestações fora
e dentro dos campos consciencioterápicos da OIC, demonstrando o momento de alta.
Fatologia: a visão de conjunto dos momentos existenciais do evoluciente em resposta às
ações terapêuticas da OIC; a análise panorâmica da autorrealidade consciencial; a percepção das
interconexões implícitas entre os momentos evolutivos sucessivos; a elaboração, pelo evoluciente, dos relatórios das sensações holossomáticas enquanto parte do protocolo consciencioterápico
da OIC; o item materpensene dos relatórios; o fato de as etapas da autoconsciencioterapia poderem ser sintetizadas em automaterpensenes específicos; o fato de o automaterpensene saltuário
denunciar a falta de sustentabilidade evolutiva do evoluciente; o passo a passo de melhoria intraconsciencial; a vivência autodesassediadora nos atendimentos nos sets consciencioterápicos; a autobservação mais atilada quanto às automanifestações cotidianas nos intervalos entre os atendimentos da OIC; os registros diuturnos das casuísticas pessoais subsidiando a escrita dos relatórios
dos períodos entre atendimentos consciencioterápicos na OIC; a identificação dos avanços e retrocessos pontuais entrevistos pelo evoluciente nos relatórios; a medição mais exata das autocorrupções atuantes; os diferentes estados intraconscienciais alternantes; a baixa autocriticidade do
evoluciente, evidenciada pela variação da autexpressão, autolucidez e autodiscernimento de acordo com o padrão de desassedialidade do ambiente no qual está imerso; o fato de a conscin sem
autocrítica tornar-se refém de si mesma (autassédio) e do holopensene mesológico; a autobservação constante sinalizando providências reciclogênicas; as ações reeducativas autaplicadas; a admissão de estar em subnível; a constatação indubitável de poder estar melhor se comparada a automanifestação atual; os ganhos autocognitivos do evoluciente ao elaborar os relatórios propostos
pelos consciencioterapeutas; a redefinição do megafoco para mais; a mudança de postura da queixa para o autenfrentamento; a vontade de otimizar o saldo evolutivo em relação ao tempo e às
oportunidades; o convívio oportuno com os compassageiros evolutivos na CCCI; o tempo autoconsciencioterapêutico; o êxito autoconsciencioterápico evidenciado pelo upgrade autevolutivo;
o aumento da autoconfinaça; o novo patamar de autodesassedialidade do evoluciente.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as ocorrências parafenomênicas holossomáticas; as percepções parapsíquicas; a sinalética energética parapsíquica
pessoal; as projeções conscienciais auxiliares ao processo autoconsciencioterapêutico; as recuperações de cons; a convicção íntima de estar sendo acompanhada de consciexes paraterapeutas;
a atuação dos paraconsciencioterapeutas entre atendimentos consciencioterápicos; a clarividência
no set conscienciterápico apontando as questões mais críticas; as energias sentidas nos sets consciencioterápicos favorecendo a rememoração dos ambientes extrafísicos dos Cursos Intermissivos
(CI); a intensificação da parapercepção das sincronicidades; o desenvolvimento do sentimento de
paragratidão aos amparadores intra e extrafísicos.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo mentalsomático análise-síntese; o sinergismo vontade de
acertar–determinação de reciclar.
Principiologia: o princípio da responsabilidade evolutiva; o princípio da autevolutividade; o princípio ordenador das manifestações autopensênicas; o princípio de a evolução não
dar saltos; o princípio de aprender com os erros; o princípio pessoal de ser preferível a dura realidade à mais doce ilusão; o princípio da inalienabilidade autovivencial.
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Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) ortocentrando as análises autoconsciencioterápicas.
Teoriologia: a teoria do auto e do heterodesassédio; a teoria da grafoterapia; a teoria
da inteligência evolutiva (IE) aplicada à autoconsciencioterapia.
Tecnologia: o modelo de relatório técnico das vivências ocorridas no set consciencioterápico da OIC; o modelo de relatório técnico das vivências fora do campo consciencioterápico da
OIC, ocorridas no período entre atendimentos; a técnica pessoal da redação dos relatórios; a técnica de análise algorítmica dos materpensenes enquanto instrumento autoconsciencioterápico; as
técnicas de autenfrentamento; a técnica do planejamento das ações reeducativas autaplicáveis;
a criação de técnica de superação específica para cada situação-problema; as técnicas da Autoconscienciometrologia; as técnicas da Autoconsciencioterapia.
Voluntariologia: os processos dinamizadores da autopesquisa dos voluntários recicladores; o investimento nas reciclagens intraconscienciais qualificando o voluntariado; o voluntariado na CCCI impulsionando a autoconsciencioterapia do evoluciente.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconsciencioterapia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da sinalética energética e parapsíquica; o laboratório conscienciológico da retrocognição.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Autexperimentologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Pensenologia;
o Colégio Invisível dos Autopesquisadores; o Colégio Invisível da Autocogniciologia; o Colégio
Invisível da Despertologia.
Efeitologia: o efeito do tratamento consciencioterápico no saldo da ficha evolutiva pessoal (FEP); a introspecção reflexiva e autovigilância constante enquanto efeito da elaboração dos
relatórios autoconsciencioterápicos; o efeito evolutivo da autodescrição dos diferentes estados
intraconscienciais elaborada pelo evoluciente; a dissonância entre materpensene genuíno e manifestação na intrafisicalidade como efeito da superficialidade ou ausência da autocrítica.
Neossinapsologia: a melhoria do materpensene pessoal gerada pelas neossinapses autodesassediadoras.
Ciclologia: o ciclo autexperimentação–registros dos dados–sistematização algorítmica;
o ciclo autoconsciencioterápico autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação.
Enumerologia: o viés materpensênico; o veio materpensênico; a natureza materpensênica; a tendência materpensênica; a orientação materpensênica; o eixo materpensênico; o arcabouço materpensênico. O deslanche da autocriticidade; o deslanche do autodesassédio; o deslanche da autossuperação; o deslanche da autocura; o deslanche da autonomia; o deslanche da autortopensenidade; o deslanche da autoinconflitividade.
Binomiologia: o binômio imersão consciencioterápica–autorreflexão autoconsciencioterápica; a visão de conjunto do binômio autorrealidade consciencial–desempenho autoconsciencioterápico; o binômio materpensene específico–materpensene existencial; o binômio tenepes-autopesquisa; o binômio vivência das repercussões consciencioterápicas–revivescência das repercussões no ato de registrar; o binômio Experimentologia-Autopesquisologia; o binômio autoparapsiquismo-autopesquisa.
Crescendologia: o crescendo centrípeto recéxis-recin; o crescendo terapêutica-paraterapêutica.
Trinomiologia: os relatórios autoconsciencioterápicos com base no trinômio ocorrências holossomáticas–percepções parapsíquicas–sínteses materpensênicas; o trinômio neointeresses–priorizações evolutivas–neorraciocínio analítico possibilitando a fixação de neoposturas cosmoéticas; o trinômio Autoconscienciometria-Autoconsciencioterapia-Autopesquisologia.
Antagonismologia: o antagonismo autocrítica cosmoética / autassédio anticosmoético;
o antagonismo autenfrentamento corajoso / autofuga covarde; o antagonismo olhar cosmovisiológico / olhar reducionista; o antagonismo convergência dos materpensenes / divergência dos
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materpensenes; o antagonismo sistematização das autopercepções / sistematização das heteropercepções; o antagonismo simplificação algorítmica / complexificação metodológica; o antagonismo técnica cosmovisiológica / técnica acanhada.
Paradoxologia: o paradoxo de a consciência poder ser assediadora de si mesma; o paradoxo de sair de si para compreender-se melhor.
Politicologia: a autassistenciocracia; a cognocracia; a autolucidocracia; a terapeuticocracia; a autodiscernimentocracia; a homeostaticocracia; a cosmoeticocracia.
Legislogia: a lei do maior esfoço evolutivo; a lei da ação e reação; a lei de o menos doente assistir o mais doente.
Filiologia: a autevoluciofilia.
Sindromologia: a síndrome da subestimação; a síndrome da abstinência da Baratrosfera; a síndrome da abstinência parafisiológica.
Mitologia: a superação do mito da evolução consciencial sem autesforço.
Holotecologia: a consciencioterapeuticoteca; a autopesquisoteca; a autexperimentoteca;
a conscienciometroteca; a psicossomatoteca; a metodoteca; a sistematicoteca.
Interdisciplinologia: a Autanaliticologia; a Consciencioterapia; a Autoconsciencioterapia; a Projecioterapia; a Autopesquisologia; a Autocriticologia; a Reciclopensenologia; a Autevoluciologia; a Autodesassediologia; a Autassistenciologia; a Holomaturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o evoluciente; o consciencioterapeuta; o autopesquisador; o sistemata;
o autexperimentador; o exemplarista; o intermissivista; o proexista; o inversor existencial; o reciclante existencial; o intelectual; o verbetógrafo; o escritor; o parapercepciologista; o paraconsciencioterapeuta; o tenepessista.
Femininologia: a evoluciente; a consciencioterapeuta; a autopesquisadora; a sistemata;
a autexperimentadora; a exemplarista; a intermissivista; a proexista; a inversora existencial; a reciclante existencial; a intelectual; a verbetógrafa; a escritora; a parapercepciologista; a paraconsciencioterapeuta; a tenepessista.
Hominologia: o Homo sapiens autoconscientiotherapicus; o Homo sapiens autoconscientiometricus; o Homo sapiens autocognitor; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens
retrocognitor; o Homo sapiens cohaerens; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens semperaprendens.
V. Argumentologia
Exemplologia: fluxo curto dos automaterpensenes consciencioterápicos = o relativo ao
período de única semana de orientação terapêutica na OIC; fluxo extenso dos automaterpensenes
consciencioterápicos = o relativo ao período de 6 ou mais meses de orientação terapêutica na
OIC.
Culturologia: a cultura da autorreflexão permanente; a cultura do autaperfeiçoamento
contínuo; a cultura evolutiva da Autopesquisologia; a cultura da Multidimensiologia Consciencial; a cultura da avaliação sistemática.
Materpensenologia. Concernente à Autexperimentologia, eis a proposição de pelo menos 3 etapas do processo de indentificação do materpensene pessoal, em determinado momento
evolutivo, na ordem funcional:
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1. Registro: das percepções, parapercepções, repercussões holossomáticas, sensações,
ideias, desejos, irritações, momentos de malestar e os de bem-estar, sinaléticas energética anímico-parapsíquicas, fatos e parafatos relevantes ocorridos.
2. Autorreflexão: sobre o conjunto dos dados registrados, predominâncias dos autopensenes e correlações entre as ocorrências vivenciadas, em cada momento.
3. Síntese: das reflexões e análises, resumindo, em única palavra ou expressão, o alcance das repercussões havidas no dia a dia e as reciclagens necessárias.
Fluxos. Para facilitar a visualização global do período de consciencioterapia (OIC) em
análise, pode-se organizar os automaterpensenes, na ordem cronológica, em duas colunas (à esquerda, dos automaterpensenes nos sets consciencioterápicos; à diretita, dos automaterpensenes
dos períodos entre os atendimentos), gerando 3 sequências ou fluxos, dispostos a seguir na ordem
lógica:
1. Específico dos atendimentos (à esquerda): indicando as transformações atendimento
a atendimento, em tese, próximos à realidade intraconsciencial do evoluciente, dado o ambiente
desassediador no set consciencioterápico.
2. Específico dos intervalos (à direita): indicando as transformações de intervalo a intervalo (entre os atendimentos), na prática, indicativos dos padrões das manifestações do evoluciente na realidade intrafísica cotidiana.
3. Geral alternante (ziguezague): indicando as transformações – progressos e retrocessos – ao entrecruzar os automaterpensenes dos atendimentos e os dos intervalos entre atendimentos, evidenciando os possíveis gaps iniciais entre a capacidade consciencial, de 1 lado, e a realização intrafísica do evoluciente, do outro, e a esperada convergência ao longo do tratamento consciencioterápico.
Algoritmo. Fazendo uso de Tecnologia, eis, em ordem funcional, 3 passos compondo
o algoritmo dos automaterpensenes para análise das autossuperações no período de consciencioterapia:
1. Inicialização. Plotar os automaterpensenes, em ordem cronológica, criando os 3 fluxos descritos no parágrafo anterior.
2. Processamento. Percorrer e analisar avanços e retrocessos nas manifestações conscienciais nos 3 fluxos de automaterpensenes, para criar estratégias de autossuperação dos travões
e tropeços emocionais.
3. Parada. Considerar como critério de parada a avaliação da convergência dos automaterpensenes. Se ambos os fluxos dos automaterpensenes (nos sets consciencioterápicos e nos intervalos) tenderem para o mesmo automaterpensene, então o evoluciente apresenta maior estabilidade evolutiva e poderá decidir pela alta consciencioterapêutica.
Distorções. Os retrocessos, quando existem, refletem, em geral, a existência de distorções da realidade consciencial pelo evoluciente, provocadas pela própria submissão às pressões
mesológicas e culturais.
Autoconscientização. Sintetizar os períodos autovivenciais pelos automaterpensenes específicos ativa atributos mentaissomáticos necessários à capacidade de elaborar o ciclo análise-síntese, catalisando a autoconscientização evolutiva. Vale lembrar o princípio de toda autocura
começar pela autocognição.
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 fluxo dos automaterpensenes consciencioterápicos, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres
e homens interessados:
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Aterrissagem forçada: Recexologia; Nosográfico.
Autorremissibilidade consciencioterápica: Consciencioterapia; Homeostático.
Autovigilância ininterrupta: Consciencioterapia; Homeostático.
Crescendo das autossuperações: Crescendologia; Homeostático.
Desopressão holopensênica: Holopensenologia; Homeostático.
Identificação do padrão: Holopesquisologia; Neutro.
Materpensene: Materpensenologia; Neutro.
Materpensene predominante: Materpensenologia; Neutro.
Omniterapeuticologia: Paraterapeuticologia; Homeostático.
Parainterceptação desassediadora: Desassediologia; Homeostático.
Predisponência à reciclagem: Recexologia; Homeostático.
Produmetria anticonflitiva: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
Síndrome da abstinência parafisiológica: Autoconsciencioterapia; Nosográfico.
Técnica da desassedialidade direta: Consciencioterapia; Homeostático.
Técnica do algoritmo: Algoritmologia; Neutro.

ELABORAR RELATÓRIOS CONSCIENCIOTERÁPICOS AUXILIA O EVOLUCIENTE A FIXAR A ATENÇÃO AUTOPESQUISÍSTICA, URBI ET ORBI. JÁ O FLUXO DOS AUTOMATERPENSENES VISA A SÍNTESE EMBASANDO A AUTANÁLISE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, considera a possibilidade de aplicar a técnica de
análise algorítmica do fluxo dos automaterpensenes consciencioterápicos? Possui alguma outra
técnica pessoal complementar a essa?
Bibliografia Específica:
1. Nader, Rosa; Experiência de Reeducação Consciencial para Auto-Superação de Conflitos; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 7; N. 4; Seção: Temas da Conscienciologia; 1 E-mail; 34 enus.; 17 refs.; Associação
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Outubro-Dezembro, 2003;
páginas 168 a 181.
2. Idem; Técnica de Análise Algorítmica dos Materpensenes: Instrumento Autoconsciencioterápico; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 12; N. 2; Seção: Temas da Conscienciologia; 1 algoritmo; 1 E-mail; 13 enus.;
1 fluxograma; 2 notas; 3 refs.; 2 anexos; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia
(CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Abril-Junho, 2008; páginas 234 a 242.
3. Takimoto, Nario; O Papel da Autoconsciencioterapia na Saúde Parapsíquica; Artigo; II Jornada da
Parapercepciologia; Foz do Iguaçu, PR; 14-16.07.06; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 9; N. 3; Seção: Temas da
Conscienciologia; 1 E-mail; 6 enus.; 27 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia
(CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Julho-Setembro, 2005; páginas 221 a 229.
4. Vieira, Waldo; 200 Teáticas da Conscienciologia: Especialidades e Subcampos; revisores Alexander
Steiner; et al.; 260 p.; 200 caps.; 15 E-mails; 8 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 2 websites; 13 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.;
Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 132.
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FLUXO

PESQUISÍSTICO MULTIDIMENSIONAL
(PESQUISOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. O fluxo pesquisístico multidimensional é a sucessão de fatos, parafatos, insights, sincronicidades, encontros interconscienciais e achados de diversas naturezas, componentes do curso de determinada pesquisa, vivenciados pelo pesquisador, homem ou mulher, de modo
a elucidar os elos entre as ideias e os dados até então dispersos, além de conduzir à convergência
os esforços dedicados ao estudo do tema em questão.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo fluxo deriva do idioma Latim, fluxus, “corrimento”, de fluere,
“fluir; correr”. Apareceu no Século XIV. A palavra pesquisa vem do idioma Espanhol, pesquisa,
derivada do Latim, pesquisita, de pesquisitus, e esta de pesquirere, “busca com cuidado; procurar
por toda parte; informar-se; inquirir; perguntar; indagar profundamente; aprofundar”. Surgiu no
Século XIII. O elemento de composição multi procede do idioma Latim, multus, “muito; numeroso; em grande quantidade; extenso; espaçoso; importante; considerável”. O vocábulo dimensão
provém do mesmo idioma Latim, dimensio, “dimensão; medida”. Apareceu no Século XVI.
O termo dimensional surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Curso multidimensional da pesquisa. 2. Fluidez pesquisística multidimensional. 3. Guiamento multidimensional da pesquisa. 4. Sucessão multidimensional pesquisística. 5. Lógica pesquisística multidimensional. 6. Movimento multidimensional da pesquisa.
7. Corrente multidimensional da pesquisa.
Neologia. As 4 expressões compostas fluxo pesquisístico multidimensional, minifluxo
pesquisístico multidimensional, maxifluxo pesquisístico multidimensional e megafluxo pesquisístico multidimensional são neologismos técnicos da Pesquisologia.
Antonimologia: 1. Contrafluxo pesquisístico. 2. Dispersão pesquisística. 3. Estagnação pesquisística; obstrução da pesquisa; travamento pesquisístico. 4. Desconexão fatuística.
Estrangeirismologia: o workflow; o feedback; a eureka; o puzzle pesquisístico.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao detalhismo exaustivo na Pesquisologia.
Megapensenologia. Eis 7 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Detalhe faz
diferença. Registro: postura essencial. Atentemo-nos às sincronicidades. Combatamos os apriorismos. Inexiste pesquisa monodimensional. Pesquisa publicada vive. Pesquisas úteis constróem.
Coloquiologia. Eis 4 expressões populares observadas ao longo da vivência do fluxo
pesquisístico multidimensional: – Mirei no que vi e acertei no que não vi. Ouvi o galo cantar,
mas não sei bem aonde. Coincidência não existe; nada acontece por acaso.
Citaciologia. Eis 4 citações contributivas ao tema: – O acaso é uma palavra inventada
pela ignorância (François-Joachim de Pierre de Bernis, 1717–1794). As pessoas que querem fortemente algo são quase sempre bem servidas pelo acaso (Honoré de Balzac, 1799–1850). O acaso só favorece a mente preparada (Louis Pasteur, 1822–1895). O acaso encontra sempre quem
saiba aproveitar-se dele (Romain Rolland, 1866–1944).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da pesquisa continuada; o holopensene pessoal da
autopesquisa permanente; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os acontecimentos intensificando o holopensene investigativo.
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Fatologia: as incógnitas instigadoras da pesquisa; os ominiquestionamentos; a saturação
mental positiva; o cultivo do hábito sadio de ler dicionário analógico e de ideias afins; as associações de ideias constantes; o hábito de prestar atenção nos mínimos detalhes; o costume de observar tudo, o tempo todo; as anotações pessoais; a Inventariologia; as técnicas pessoais de registro
e arquivamento; as rotinas úteis; a otimização do escritório pessoal favorecendo a autorganização;
os backups dos arquivos da pesquisa; os aportes recebidos; as reservas de recurso financeiro para
patrocinar a pesquisa; a utilização eficaz do tempo, permitindo investimento na pesquisa; a criticidade permanente evitando distorções provocadas pela imaginação; a lucidez para identificar contrafluxos; o fato orientador; as senhas de pesquisa: informações, pessoas, objetos, lugares; a pista
de reflexão; o processo de confirmação das ocorrências; a vivência da aceleração da História
Pessoal; as rotas pessoais para o fluxo pesquisístico multidimensional; a reverberação do fluxo
pesquisístico; a decantação das informações; o aproveitamento máximo da serendipitia; o remapeamento dos achados; o reencontro com os próprios rastros evolutivos reperspectivando a consecução da proéxis; a vivência de estar no lugar certo, na hora certa, com a(s) pessoa(s) certa(s),
atento(a) aos acontecimentos; as amizades raríssimas contribuindo com a pesquisa; a conexão entre eventos ocorridos; os encontros entre conscins-chave permitindo acesso a informações e lugares; a continuidade da pesquisa a partir da partilha dos autoneoachados; a postura pessoal íntima
de levar as sincronicidades a sério; as reciclagens intraconscienciais (recins) promovidas pelo fluxo pesquisístico multidimensional.
Parafatologia: o fluxo pesquisístico multidimensional; a recuperação de cons; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a amparabilidade; os insights durante a dinâmica
parapsíquica; a intensidade do fluxo pesquisístico de acordo com a assistencialidade da pesquisa;
a paragenética como elemento pesquisístico; a projeção lúcida componente da pesquisa; a lógica
multidimensional do roteiro de viagem; os teatros multidimensionais evidenciando aspectos relevantes da pesquisa; a assimilação simpática (assim) com os ambientes e as consciências pesquisadas; a experimentação da sinalética energética pessoal confirmadora do fluxo da pesquisa; a vivência de extrapolações parapsíquicas potencializando o fluxo pesquisístico multidimensional;
a sutileza dos sinais componentes da sincronicidade-chave, estarrecedora; a precognição da sincronicidade; a sincronicidade de encontros intrafísicos decisivos; as sincronicidades apontando
o norte da bússola consciencial; a vivência da sintonia fina com os amparadores; o envolvimento
consciente do pesquisador com o fluxo da pesquisa multidimensional; os autorrevezamentos multiexistenciais; os heterorrevezamentos entre historiadores coparticipantes da mesma história subsidiando rico material de pesquisa; as convergências proporcionadas pelas equipes extrafísicas; os
puxões de orelha do amparador da pesquisa alertando para o desafio vindouro; o trabalho dos amparadores proporcionando amadurecimento do pesquisador para os próximos passos da pesquisa.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo entre os temas dos verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia e o tema de pesquisa; o sinergismo amparador extrafísico–amparador intrafísico–pesquisador amparado; o sinergismo ambiente intrafísico–companhia intrafísica–companhia extrafísica compondo momento singular na pesquisa; o sinergismo fatos-parafatos; o sinergismo pesquisa-tenepes; o sinergismo atenção-detalhismo-persistência; o sinergismo pesquisa-docência-publicação.
Principiologia: o princípio diretor da consciência (materpensene pessoal); o princípio
interassistencial; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio do ―quem procura,
acha‖; o princípio da prioridade compulsória; o princípio da constância; o princípio de contra
fatos e parafatos não há argumentos nem parargumentos; o princípio de os fatos orientarem
a pesquisa.
Codigologia: o fluxo pesquisístico multidimensional aplicado à depuração sucessiva do
código pessoal da Cosmoética (CPC); o estudo dos códigos culturais para a compreensão efetiva
do zeitgeist; a Pesquisologia enquanto cláusula no código pessoal de valores; o código de pesqui-
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sa pessoal; o código de conduta do pesquisador parapsíquico autocrítico; o código de conduta
paradiplomática interdimensional aplicado na pesquisa.
Teoriologia: a teoria do fluxo do Cosmos; a teoria das pesquisas conjuntas; a teoria das
pesquisas parapsíquicas; as teorias sociológicas como subsídios da pesquisa multidimensional;
as teorias neoparadigmáticas da Conscienciologia; a teoria das probabilidades; a teoria da
sincronicidade; a teoria da otimização dos recursos conscienciais aplicados à pesquisa; a teoria
da minipeça do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; a teoria da exumação historiográfica; o 1% de teoria indispensável nas pesquisas para desencadear os 99% de prática no
completismo da pesquisa publicada.
Tecnologia: a técnica da circularidade; a técnica do detalhismo; a técnica da saturação
mental; as técnicas projetivas; a técnica da tenepes; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica do autoinventariograma; a técnica da revisitação técnica dos fatos; a técnica das 50 vezes
mais aplicada à pesquisa; a técnica da assimiliação simpática; a técnica da desassimilação simpática; a técnica pessoal da organização do material de pesquisa.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico propulsor do fluxo pesquisístico
multidimensional.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório
conscienciológico da sinalética energética pessoal; o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico do cosmograma; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório conscienciológico Serenarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Pesquisologia; o Colégio Invisível dos Teleguiados
Autocríticos; o Colégio Invisível dos Sociometrologistas; o Colégio Invisível dos Seriexologistas;
o Colégio Invisível dos Pesquisadores-Autores da Conscienciologia; o Colégio Invisível dos Cosmovisiologistas; o Colégio Invisível dos Cosmanalistas.
Efeitologia: a autoconscientização multidimensional como efeito inevitável da observação lúcida do fluxo pesquisístico nas investigações conscienciológicas; o efeito da recéxis ocorrida ao longo do fluxo pesquisístico multidimensional; a descoberta seriexológica como efeito do
puzzle pesquisístico; o efeito das reconciliações grupocármicas no decorrer da pesquisa; o efeito
da ressignificação do passado, presente e futuro promovida pela análise dos fatos e parafatos
componentes do fluxo pesquisístico multidimensional; o efeito da reperspectivação proexológica
a partir das ocorrências ao longo do processo pesquisístico; o efeito da retribuição pessoal diante
da identificação dos aportes recebidos na transcorrência das pesquisas; o efeito da reeducação
consciencial promovido pelo fluxo pesquisístico multidimensional.
Neossinapsologia: o estímulo à formação de neossinapses; as neossinapses advindas
dos achados pesquisísticos; as neossinapses contextuais; as neossinapses advindas da compreensão das interrelações grupocármicas; as neossinapses quanto à concretude da multidimensionalidade vivida; as neoperspectivas a partir das neossinapses; as neossinapses do paradever prioritário das retratações, do acerto de contas e ato de passar a limpo o passado.
Ciclologia: o ciclo sinal-sincronicidade-chancela; o ciclo percepção-registro-análise;
o ciclo hipótese-verificação-conclusão; o ciclo identificação do evento–percepção da relevância–
–compreensão do significado; o ciclo anotação-releitura-compreensão; os ciclos assistenciais ao
longo da mesma pesquisa; a evidenciação do fluxo pesquisístico multidimensional ao longo do
ciclo de experimentos no laboratório conscienciológico Serenarium; o fluxo pesquisístico ao longo dos ciclos de vida do pesquisador.
Enumerologia: a causa da pesquisa multidimensional; o quem da pesquisa multidimensional; o onde da pesquisa multidimensional; o quando da pesquisa multidimensional; a finalidade da pesquisa multidimensional; o como da pesquisa multidimensional; o quanto da pesquisa
multidimensional.
Binomiologia: o binômio autesclarecimento-heteresclarecimento; o binômio pesquisa
de campo intrafísica–pesquisa de campo extrafísica; o binômio análise-síntese.
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Interaciologia: a interação pesquisador-amparador; a interação pesquisador–objeto de
pesquisa; a interação passado-presente no âmbito da pesquisa multidimensional; a interação entre os componentes do fluxo da pesquisa.
Crescendologia: o crescendo achado-investigação-descoberta; o crescendo sincronicidade isolada–série de sincronicidades–encadeamento de sincronicidades; o crescendo observação-fatos-hipótese-conclusão.
Trinomiologia: o trinômio parte-conjunto-todo; o trinômio assédio-amparo-produção;
o trinômio incômodo-coragem-autenfrentamento; o trinômio hoje-frequente-sempre.
Polinomiologia: a evitação do polinômio distorção perceptiva–distorção parapsíquica–
–distorção cognitiva–distorção mnemônica; a profilaxia ao polinômio impulsividade-ansiosismo-deslumbramento-superficialidade-dispersão; o polinômio mnemômico viagem-encontro-museu-livro; o polinômio autocrítica-autopesquisa-autocognição-autorrealismo; o polinômio bom ânimo–curiosidade sadia–determinação–persistência; o polinômio dos estágios do fluxo pesquisístico multidimensional acontecimento-maturidade-repescagem-reperspectivação.
Antagonismologia: o antagonismo abertismo / dispersividade.
Paradoxologia: o paradoxo da passividade ativa na pesquisa.
Politicologia: a pesquisocracia; a cosmocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço pesquisístico; a lei do detalhismo aplicado à pesquisa;
a lei de causa e efeito; as leis da parapercepção; a lei da interassistencialidade; a lei do retorno;
a lei das probabilidades; a lei da sincronicidade.
Filiologia: a abertismofilia; a autopesquisofilia; a adaptaciofilia; a autexperimentofilia;
a grafofilia; a inventariofilia; a questionofilia.
Fobiologia: a bibliofobia; a leiturofobia; a historiofobia; a anticriticofobia; a parapsicofobia; a neofobia; a autopesquisofobia.
Sindromologia: a evitação da síndrome da dispersão consciencial; a erradicação da síndrome da apriorismose; a profilaxia da síndrome do deslumbramento.
Maniologia: a apriorismomania; a evitação da robexomania.
Mitologia: o mito da pesquisa concluída.
Holotecologia: a biblioteca; a filmoteca; a consciencioteca; a metodoteca; a tecnoteca;
a inventarioteca; a mnemoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Pesquisologia; a Assistenciologia; a Autopesquisologia; a Autovivenciologia; a Autoparapercepciologia; a Conscienciometria; a Comunicologia; a Extrafisicologia; a Mentalsomatologia; a Proexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; o tenepessista; o ser teleguiado; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o pesquisador multidimensional; o historiador; o parassociólogo; o parassociômetra; 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 pesquisadora multidimensional; a historiadora; a parassocióloga; a parassociômetra; 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 ma-
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crossômata; 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 parapsychicus; o Homo
sapiens reflexivus; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens holomnemonicus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens cosmovisiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minifluxo pesquisístico multidimensional = o curso da pesquisa técnica
para formação acadêmica; maxifluxo pesquisístico multidimensional = o curso da retropesquisa
seriexológica pessoal; megafluxo pesquisístico multidimensional = o curso convergente das pesquisas visando compor a megagescon grupal.
Culturologia: a cultura da parapercepção; a Multicultorologia Cosmovisiológica;
a cultura da autopesquisa permanente.
Caracterologia. Sob a ótica da Autexperimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 20 características otimizadoras da vivência do fluxo pesquisístico multidimensional:
01. Antiansiosismo: paciência para a maturação das ideias.
02. Assistencialidade: foco na assistência promovida pela pesquisa.
03. Associação de ideias: uso e enriquecimento contínuo do dicionário cerebral.
04. Atenção: visão 360º multidimensional permanente.
05. Autenticidade: atitudes coerentes com as próprias parapercepções.
06. Autoconfiança: valorização do autoparapsiquismo e da capacidade de realização da
pesquisa desafiadora.
07. Autorreflexão: análise contínua das ocorrências diárias.
08. Conhecimento geral: evitação às lacunas na formação cultural.
09. Continuísmo: manutenção do foco pesquisístico.
10. Criticidade: profilaxia ao misticismo e deslumbramento.
11. Curiosidade sadia: combustível automotivador pró-pesquisa.
12. Detalhismo: aplicação da observação minuciosa a todo momento.
13. Disciplina: implantação de rotinas úteis.
14. Flexibilidade: evitação da rigidez pensênica abrindo-se para neoideias.
15. Holomemória: faculdade de fixação mnemônica.
16. Organização: manutenção da ordem no ambiente de estudo, no escritório pessoal.
17. Parapsiquismo: autoinvestimento indispensável na pesquisa multidimensional.
18. Positividade: postura aberta e positiva diante dos acontecimentos.
19. Proatividade: encaminhamento das questões cotidianas liberando espaço mental
e favorecendo a vivência do aqui-agora.
20. Registro: uso das anotações como extensão da memória cerebral.
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 fluxo pesquisístico multidimensional, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
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Aprofundamento da pesquisa: Experimentologia; Neutro.
Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
Eficácia autopesquisística: Autopesquisologia; Homeostático.
Experimento historiográfico: Pesquisiologia; Neutro.
Faculdade de registrar: Autodidaticologia; Neutro.
Fato orientador: Pesquisologia; Neutro.
Fluxo cósmico: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
Parassincronicidade: Parassincronologia; Neutro.
Partilha dos autoneoachados: Taristicologia; Homeostático.
Pesquisador conscienciológico: Experimentologia; Homeostático.
Pista de reflexão: Autocogniciologia; Neutro.
Sincronicidade: Cosmoconscienciologia; Neutro.
Registro eterno: Experimentologia; Neutro.
Técnica do autoinventariograma: Autoconscienciometrologia; Neutro.

A ATENÇÃO DETALHISTA, MINUCIOSA E PERMANENTE
PARA OS FATOS E PARAFATOS, COM REGISTRO CONSTANTE DOS NEOACHADOS, LEVA A CONSCIN À VIVÊNCIA
LÚCIDA DO FLUXO PESQUISÍSTICO MULTIDIMENSIONAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, vivencia com lucidez o fluxo pesquisístico multidimensional? Quais resultados evolutivos, advindos de tal experiência, já contabilizou na Ficha
Evoluiva Pessoal (FEP)?
Bibliografia Específica:
1. Belitz, Charlene; & Lundstrom, Meg; O Poder do Fluxo (The Power of Flow: Practical Ways to Transform your Life with Meaningful Coincidence); trad. Laura Neves; 272 p.; 12 caps.; 62 enus.; 1 ilus.; 2 microbiografias; 14
técnicas; 2 testes; 165 refs.; 21 x 14 cm; br.; Rocco; Rio de Janeiro, RJ; 2000; páginas 57 a 84.
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
79 a 82 e 84.

L. C. L.
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FLUXO SERENOLÓGICO
(SERENOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O fluxo serenológico é o movimento fluente, renovador, contínuo e catalítico das energias do Homo sapiens serenissimus permeando o Cosmos nas múltiplas dimensões
existenciais, atuando assistencialmente e de maneira ininterrupta na evolução da vida no planeta
Terra.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo fluxo deriva do idioma Latim, fluxus, “corrimento”, de fluere, “fluir; correr”. Apareceu no Século XIV. A palavra serenidade procede do idioma Latim, serenitas,
“serenidade; calma; placidez”. Surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Megacorrente catalítica serenológica. 2. Movimento fluente serenológico. 3. Movimento catalítico serenológico. 4. Cadência catalisadora serenológica.
Neologia. As 3 expressões compostas fluxo serenológico, fluxo serenológico planetário
e fluxo serenológico interplanetário são neologismos técnicos da Serenologia.
Antonimologia: 1. Energia estagnada. 2. Contrafluxo assediador.
Estrangeirismologia: o flowing movement serenológico nas reurbexes; o Serenarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à Serenologia.
Megapensenologia. Eis 7 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Fluxo serenológico: evolução. Fluxo serenológico: megassistência. Fluxo serenológico: renovação. Fluxo
serenológico: reurbanização. Fluxo serenológico: megacatálise. Fluxo serenológico: megassustentabilidade. Fluxo serenológico: megafraternidade.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Serenologia; a qualificação do holopensene
pessoal a partir da conexão com o fluxo serenológico; os cosmopensenes; a cosmopensenidade;
os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os hiperpensenes; a hiperpensenidade; os pacipensenes; a pacipensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade;
os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; os recexopensenes; a recexopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os megapensenes; a megapensenidade; os prioropensenes;
a prioropensenidade; o holopensene catalisador serenológico promovendo as renovações ego, grupo e policármicas; o fluxo serenológico promovendo a melhoria dos holopensenes coletivos;
o fluxo reurbanizador serenológico promovendo a assepsia do holopensene da Baratrosfera; o holopensene megafraterno serenológico sustentando as recins e recéxis da Humanidade Terrestre;
o holopensene catalisador do Serenão influenciando cosmoeticamente a evolução na Terra.
Fatologia: o equilíbrio da vida no Planeta; a revolução ambiental; o movimento das placas tectônicas da Terra; a revolução tecnológica; a tares conscienciológica; os acordos de paz entre nações.
Parafatologia: o fluxo serenológico; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a serenosfera; a Cosmoética Destrutiva; o fluxo reurbanizador serenológico agindo na tenepes; a sustentabilidade nas transmigrações extrafísicas; a influência serenológica cosmoética nas
grandes decisões governamentais interferindo na vida dos cidadãos e do Planeta; a dinamização
evolutiva das consciências habitantes do Planeta; o movimento megapacificador presente nas reconciliações grupocármicas; a megafraternidade envolvendo a Humanidade e a Para-Humanidade; a Central Extrafísica de Energia (CEE).
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo do fluxo serenológico potencializador da evolução consciencial; o sinergismo cosmoético fluxo serenológico–fluxo cósmico; o sinergismo do fluxo serenológico inspirador das grandes descobertas científicas simultâneas no Planeta.
Principiologia: o princípio de a evolução ser inarredável e infinita.
Codigologia: o código da Moral Cósmica.
Teoriologia: a teoria e prática da multidimensionalidade; a teoria da reurbex; a teoria
da evolução consciencial; a teoria do Homo sapiens serenissimus.
Tecnologia: a técnica da Cosmoética Destrutiva; a técnica do resgate extrafísico; a técnica da cosmovisão; a técnica da tenepes; a Paratecnologia; a técnica da cosmoconsciência.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório
conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Assistenciologia;
o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da
paz; o laboratório conscienciológico da cosmoconsciência.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Serenões (CIS); o Colégio Invisível da Pararreurbanologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Cosmoconscienciologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Holocarmologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia.
Efeitologia: o efeito do fluxo serenológico na evolução da Terra; o efeito impactante do
fluxo serenológico na pacificação íntima; o efeito defensivo do fluxo serenológico sobre o Planeta; o efeito terapêutico do fluxo serenológico sobre a Humanidade e Para-Humanidade; o efeito megapacificador do fluxo serenológico envolvendo os continentes; a chegada da neociência
Conscienciologia enquanto efeito do fluxo serenológico.
Neossinapsologia: as neossinapses e paraneossinapses serenológicas; as neossinapses
megafraternas; as neossinapses evolutivas prevalecendo sobre as retrossinapses bélicas; as neossinapses megauniversalistas; as neossinapses das sutilezas cosmoéticas.
Ciclologia: o movimento cíclico do fluxo serenológico assistencial ativo desde a pré-ressoma, ressoma e dessoma das consréus.
Enumerologia: o fluxo serenológico evolutivo; o fluxo serenológico cosmovisionário;
o fluxo serenológico megadesassediador; o fluxo serenológico megafraterno; o fluxo serenológico
equalizador do holopensene terrestre; o fluxo serenológico megapacificador; o fluxo serenológico
catalítico.
Binomiologia: o binômio fluxo serenológico–fluxo da paz; o binômio fluxo serenológico–fluxo de dinamização evolutiva.
Interaciologia: a interação fluxo serenológico–manutenção do equilíbrio planetário;
a interação fluxo serenológico–reeducação evolutiva; a interação fluxo serenológico–transmigrações planetárias.
Crescendologia: a reeducação consciencial embasando o crescendo desperticidade–serenidade vivenciada.
Trinomiologia: o trinômio fluxo serenológico–fluxo pararreurbanizador–fluxo megadesassediador; o trinômio fluxo serenológico–fluxo universalista–fluxo cosmoético.
Antagonismologia: o antagonismo insensatez / autodiscernimento; o antagonismo conflito / acalmia; o antagonismo egoísmo / megafraternidade; o antagonismo consréu / Serenão.
Paradoxologia: o paradoxo de a Cosmoética Destrutiva fazer parte do movimento do
fluxo serenológico.
Politicologia: a cosmoeticocracia; a cosmocracia; a homeostaticocracia; a assistenciocracia; a meritocracia; a evoluciocracia; a lucidocracia; a serenocracia.
Legislogia: a lei da Paradireitologia; as leis da Cosmoeticologia; a lei da Evoluciologia
aplicada às reurbanizações extrafísicas.
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Filiologia: a cosmofilia; a fraternofilia; a cosmoeticofilia; a evoluciofilia; a assistenciofilia; a parassociofilia; a reurbanofilia.
Holotecologia: a serenoteca; a cosmoeticoteca; a pacificoteca; a assistencioteca; a evolucioteca; a mentalsomatoteca; a reurbanoteca.
Interdisciplinologia: a Serenologia; a Cosmoconscienciologia; a Evoluciologia; a Experimentologia; a Reurbanologia; a Reurbexologia; a Cosmoeticologia; a Assistenciologia; a Evoluciologia; a Pacifismologia; a Parassistenciologia; a Parassociologia; a Meritologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; o ser universalista prático; a conscin exceção à regra; a consciex pré-Conscientia libera; a conscin alternante contínua; a megaconscin; o ser ápice consciencial da
Humanidade; a consciência mega-harmonizada; a consciência interplanetária; a consciência megadesassediadora; a conscin megadisciplinada.
Masculinologia: o Serenão; o megalíder anônimo cosmoético; o megaenergizador planetário; o megalíder evolutivo; o multicompletista milenar; o megacatalisador da evolução; o epicon lúcido; o conscienciólogo; o intelectual prodigioso; o megarrenovador da tares.
Femininologia: a Serenona; a megalíder anônima cosmoética; a megaenergizadora planetária; a megalíder evolutiva; a multicompletista milenar; a megacatalisadora da evolução; a epicon lúcida; a consciencióloga; a intelectual prodigiosa; a megarrenovadora da tares.
Hominologia: o Homo sapiens serenissimus; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens reurbanisator; o Homo sapiens universalis; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens
maxifraternus; o Homo sapiens omnicatalysator.
V. Argumentologia
Exemplologia: fluxo serenológico planetário = o característico da sustentabilidade energética do Serenão nas reurbanizações extrafísicas oportunizando novas experiências intrafísicas
às consréus ressomadas e a melhoria do holopensene da Humanidade Terrestre; fluxo serenológico interplanetário = o característico da sustentabilidade energética do Serenão, possibilitando novas oportunidades evolutivas para as consréus transmigradas para outros planetas.
Culturologia: a cultura da Serenologia; a cultura da evolução ininterrupta; a cultura da
Pararreurbanologia; a cultura da interassistencialidade multidimensional; a cultura da Harmoniologia.
Caracterologia. Sob a ótica da Cosmogramologia, eis, por exemplo, dispostos em ordem alfabética, 4 fatores sinalizadores da atuação do fluxo serenológico nas consciências e no
Planeta:
1. Cosmoética. As campanhas internacionais contra a corrupção, em diversos países,
evidenciam a atuação do fluxo serenológico renovador planetário nas conscins mais lúcidas.
2. Equilíbrio. A evitação da instalação da antiordem global a partir da atuação do fluxo
serenológico nos acidentes, catástrofes, conflitos e calamidades no Planeta.
3. Pacifismologia. A realização dos acordos de paz entre os povos evitando grandes
conflitos armados globais destruidores do Planeta sustentados energeticamentes pelo fluxo serenológico a partir da sintonia pensênica pró-paz da Humanidade e Para-Humanidade.
4. Ressomas. As pararreurbanizações sustentadas pelo fluxo serenológico, permitindo
novas oportunidades evolutivas a milhões de consciexes perceptíveis pelo aumento da população
terrestre mais imatura, apesar de todo avanço intelectual e tecnológico da Humanidade.
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Parapedagogiologia. Segundo a Interassistenciologia, as consciências sincera e profundamente envolvidas na interassistencialidade anônima tendem, por hipótese, a acessar o fluxo serenológico e assimilar naturalmente, aos poucos, insinuações e posteriormente alguns traços incipientes do serenismo, a exemplo dos participantes das 3 atividades energéticas assistenciais, descritas em ordem alfabética:
1. Acoplamentarium. A participação máxima nas atividades de imersão no Acoplamentarium, pelo acesso ao holopensene mais específico das reurbanizações extrafísicas, coordenadas
pelos Serenões.
2. Pararreurbanologia. A participação regular e constante das atividades energéticas
assistenciais pararreurbanológicas grupais, pela sintonização com o holopensene serenológico,
a exemplo da Atividade Pró-Conexão Interassistencial Multidimensional (APROCIM) da Associação Internacional de Pesquisas da Conscienciologia (ASSIPEC).
3. Tenepes. O tenepessismo veterano a caminho da ofiex.
Serenarium. A imersão e autoconcentração da conscin experimentadora por 72 horas
consecutivas no laboratório Serenarium pode permitir o acesso ao fluxo serenológico, ocorrendo
a paratransfusão ortopensênica gerando neopatamar de manifestação consciencial ao pesquisador
predisposto.
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 fluxo serenológico, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autopensenização cosmovisiológica: Cosmovisiologia; Homeostático.
02. Catalisador: Evoluciologia; Neutro.
03. Catálise consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
04. Cosmovisiologia: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
05. Desbarbarização da Humanidade: Reeducaciologia; Homeostático.
06. Dinâmica das complexidades: Cosmovisiologia; Homeostático.
07. Evento natural reurbanizador: Pararreurbanologia; Homeostático.
08. Fluxo cósmico: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
09. Iniciativa planetária pioneira: Experimentologia; Homeostático.
10. Omnicatálise serenológica: Serenologia; Homeostático.
11. Paraconexão: Interassistenciologia; Neutro.
12. Paradireitologia: Cosmoeticologia; Homeostático.
13. Paratransfusão ortopensênica: Serenologia; Homeostático.
14. Serenarium: Laboratoriologia; Homeostático.
15. Serenosfera: Serenologia; Homeostático.

O FLUXO SERENOLÓGICO REGE AS ATUAÇÕES REURBEXOLÓGICAS ACELERANDO A EVOLUÇÃO PLANETÁRIA,
PREPARANDO A HUMANIDADE E PARA-HUMANIDADE
PARA A ERA DO FRATERNISMO E UNIVERSALISMO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre a importância do fluxo serenológico no processo evolutivo do Planeta? Percebe-se participante desse movimento pararreurbanizador?
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FOFOCA INTRAFÍSICA
(ANTICOSMOETICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A fofoca intrafísica é o ato ou efeito de a conscin, homem ou mulher, fazer
especulações, interpretações, comentários, divulgações ou heterocríticas anticosmoéticas, tendenciosas, malévolas, assediadoras e não raro inverídicas, envolvendo informações ou detalhes não
confirmados, porém considerados verdadeiros, sobre a vida alheia, seja de indivíduo ou de grupo
ausente.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo fofoca vem provavelmente dos idiomas Bantu, mais precisamente
do dialeto Quimbundo, fuka, “revolver; remexer”. Surgiu no Século XX. O prefixo intra deriva
do idioma Latim, intra, “dentro de; no interior; no intervalo de; durante; no recinto de; próximo
ao centro; interiormente”. 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: 01. Fofin. 02. Maledicência intrafísica. 03. Mexerico intrafísico.
04. Ti-ti-ti intrafísico. 05. Fuxico intrafísico. 06. Bisbilhotice intrafísica. 07. Intriga intrafísica.
08. Boato intrafísico. 09. Difamação intrafísica. 10. Zunzunzum intrafísico.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 9 cognatos derivados do vocábulo fofoca: antifofoca; fofocado; fofocagem; fofocar; fofoqueira; fofoqueiro; maxifofoca; megafofoca; minifofoca.
Neologia. As 4 expressões compostas fofoca intrafísica, minifofoca intrafísica, maxifofoca intrafísica e megafofoca intrafísica são neologismos técnicos da Anticosmoeticologia.
Antonimologia: 1. Silêncio cosmoético. 2. Conversa bem intencionada. 3. Conversa
intrafísica franca. 4. Sigilo intrafísico amistoso. 5. Discrição intrafísica. 6. Conversa intrafísica
esclarecedora. 7. Conversa intrafísica assistencial.
Estrangeirismologia: o tattletale; a chin music; o gossip freak; a Schadenfreude.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à ortocomunicabilidade interassistencial na convivialidade.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativo ao tema: – Fofin: autexemplificação anticosmoética. Fofin incentiva fofex.
Coloquiologia: a brincadeira do telefone sem fio exemplificando as distorções e falsas
interpretações da comunicação verbal.
Citaciologia: – “Pessoas sábias falam sobre ideias; pessoas comuns falam sobre coisas;
pessoas medíocres falam sobre pessoas” Sócrates 47 –399 a.e.c.). “A fofoca é a mais lídima expressão da burrice social. A maior arma do conservador é a fofoca. A fofoca não serve para consertar nada, porque nunca alcança a pessoa certa na hora certa. O conservador faz fofoca sobre os
divergentes porque estes comprometem todo o seu sistema de segurança. A fofoca é a expressão
do tédio ansioso dos que fazem sempre a mesma coisa e estão morrendo aos poucos nessa mesmice pantanosa” Gaiarsa 19 –2010).
Proverbiologia: – Não há pior inimigo que um falso amigo. A palavra é prata, o silêncio é ouro. O peixe morre pela boca. Quem conta um conto, aumenta um ponto.
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas em ordem alfabética, pertinentes ao tema:
1. “Auto espertici
e. Não há autodesperticidade permanente, total, sem o domínio
dos vícios, daí o valor indispensável do Código Pessoal de Cosmoética (CPC)”.
2. “Co unic i i
e. Você é o que você fala”.
3. “Si ncio. O silêncio é o ato inteligente de saber exatamente quando desligar o laringochacra”.
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II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal desequilibrado; os loxopensenes; a loxopensenidade; os ociopensenes; a ociopensenidade; os minipensenes; a minipensenidade; os subpensenes;
a subpensenidade; os pseudopensenes; a pseudopensenidade; os intrusopensenes; a intrusopensenidade; a deficiência da linearidade autopensênica teática; o necessário cultivo dos cosmoeticopensenes; a conquista da cosmoeticopensenidade.
Fatologia: a fofoca intrafísica; a maledicência; os comentários malévolos; o dia a dia da
Socin; o jornal impresso megapropagador da fofoca; a fofoca familiar; a fofoca sexual; o mau hábito cristalizado há milênios; a postura monárquica da difamação; o vício de falar mal do outro;
a carência afetiva; as amizades sustentadas pela fofoca; as amizades ociosas; as falsas amizades;
a hipocrisia; a antipatia gratuita; os boatos criadores de conflitos; o revide infantil; a inveja; os segredos revelados; o desrespeito à privacidade alheia; a cumplicidade; o falante e o ouvinte pseudopassivos cúmplices do crime comum; a ausência de empatia; o fortalecimento dos trafares pessoais e alheios; a curiosidade psicossomática; a falta de teática na interassistencialidade; a autocrítica débil; a patointencionalidade; os encontros e conversas com segundas intenções; as reclamações excessivas estimulando as heterocríticas; os mecanismos de defesa do ego (MDEs) alimentando as autocorrupções e as heterocríticas; o senso de superioridade ao fazer heterocrítica; a manipulação através da informação alheia; os ambientes de trabalho intoxicados pelos mexericos;
a quebra da confidencialidade profissional; a satisfação patológica em vigiar os outros; as autocorrupções grupais; a postura rígida; as redes sociais sendo fontes propagadoras da fofin; a conversa funcional; a conversa fiada; a conduta padrão; a conduta exceção; a imaturidade na interassistencialidade; o policial do status quo; o policiamento fácil e até divertido dos demais negligenciando o próprio autenfrentamento; os 2 tipos de fofoqueiros propostos por Gaiarsa: o orgulhoso
e o invejoso; as interpretações carregadas no sen; o problema sendo moral e não intelectual;
a imaginação exarcerbada; os preconceitos pessoais atribuídos a outras conscins; a desconfiança
entre todos; o assédio moral; o nivelamento por baixo; a postura antidesperticidade.
Parafatologia: a ausência da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a fofoca extrafísica (fofex); a crítica de informações baratrosféricas interassediadoras; a manutenção
das rodas de assediadores extrafísicos; as percepções extrassensoriais; os heterassédios interconscienciais; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a identificação do assédio extrafísico de
função; a vampirização energética através da ativação do laringochacra; a intoxicação energética
das conscins; a intoxicação energética dos ambientes; as repercussões energéticas indesejáveis
e desagradáveis; o bisbilhotismo parapsíquico; as projeções conscienciais; os acoplamentos energéticos; as inspirações de assediadores; os danos aos membros do grupocarma; a interprisão grupocármica; as posturas antitenepes; o Curso Intermissivo (CI) primário; o Curso Intermissivo
avançado; a existência da Central Extrafísica da Verdade (CEV).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autocorrupção-malícia; o sinergismo assediadores intrafísicos–assediadores extrafísicos; o sinergismo conscin iniciadora da fofoca–conscin propagadora da fofoca; o sinergismo cumplicidade–aprovação mútua; o sinergismo qualidade da intenção–qualidade da energia.
Principiologia: o princípio―evolui mais r pido quem não heterassedia‖; o princípio popular ―mais ajuda quem não atrapalha‖; o princípio da atração dos afins; a inexperiência quanto ao princípio cosmoético admiração-discordância; o princípio corruptor ―faz parte da natureza
humana”; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); a ausência da teática do princípio da descrença (PD).
Codigologia: a ausência ou corrupção do código pessoal de Cosmoética (CPC); a necessidade do código grupal de Cosmoética (CGP).
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Teoriologia: a teoria do ―horror vacui‖ aplicada às lacunas da comunicação; a teoria da
comunicação horizontal; a teoria da pensenização carregada no sen; a teoria da comunicação
patológica; a teoria da interassedialidade.
Tecnologia: a técnica das 3 peneiras, profilática contra a fofoca intrafísica.
Voluntariologia: o voluntário teoricão; o voluntário antagônico; o voluntário egão;
a fofoca no voluntariado podendo levar à minidissidência conscienciológica.
Laboratóriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório
conscienciológico do Estado Vibracional; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Conviviologia.
Efeitologia: o efeito bumerangue da maledicência; o efeito auto e heterassediador das
críticas anticosmoéticas; o efeito nefasto das segundas intenções; o efeito da patopensenidade na
psicosfera pessoal; o efeito bola de neve dos erros reiterados.
Neossinapsologia: a necessidade das neossinapses da assistencialidade verdadeira; as
neossinapses necessárias aos novos hábitos.
Ciclologia: o ciclo das autocorrupções reforçando posturas estagnadoras milenares; o ciclo das revidações infantilizadoras do ego; o ciclo autassédio–maledicência–heterassédio–intoxicação energética–desequilíbrio holossomático; o ciclo da interprisão grupocármica.
Binomiologia: o binômio fofin-fofex; o binômio maledicência–ignorância multidimensional; a ausência do binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio conscin abalável–conscin sugestionável; o binômio comunicação horizontal–comunicação vertical; o binômio rádio pião–boato organizacional; o binômio mercado clandestino de informações–boatos; o binômio estereótipos-inverdades; o binômio preconceito-intolerância; o binômio bobo da côrte–megafofoqueiro;
o binômio carência afetiva–hábito de fofocar; o binômio cumplicidade-autoconsolação; o binômio catarse–conduta exceção; o binômio elogio sincero–assistência; o binômio autoconfiança–
–confrontação pacificadora; o binômio sabedoria–indiferença cosmoética.
Interaciologia: a interação assistente manipulador–assistido ingênuo; a interação segundas intenções–interesses implícitos; a interação chantagem emocional–fofin; a interação antiprofissionalismo-inconfidencialidade; a interação Direito-Paradireito; a interação sinceridade–
–amizades verdadeiras raras; a interação valores pessoais–cultura antifofin; a interação holomaturidade-ortocomunicabilidade.
Crescendologia: o crescendo patológico manipulação de informação–manipulação de
pessoas; o crescendo curiosidade psicossomática–curiosidade mentalsomática rumo ao Universalismo; o crescendo monovisão-cosmovisão.
Trinomiologia: o trinômio conscin provinciana–mente provinciana–bisbilhotismo;
o trinômio acobertamento-impunidade-reincidência; o trinômio amizade de conveniência–manipulação–ganhos secundários; o trinômio sofrimento alheio–respeito–amparo de função; o trinômio paciência cosmoética–tempo–esclarecimento.
Polinomiologia: o polinômio fofin–preconceitos internos–modelo de perfeição–pseudoperfeição–estagnação evolutiva; o poder e a informação insuflados com o polinômio imaturidade-egão-autocorrupção-manipulação; o polinômio filtros perceptivos–especulação–interpretação
errônea–pseudoinformação–boato; a profilaxia do assédio de função com o polinômio identificação-experimentação-eliminação-superação.
Antagonismologia: o antagonismo franqueza / hipocrisia; o antagonismo atrator de
amparador / atrator de assediador; o antagonismo patocomunicabilidade / ortocomunicabilidade; o antagonismo patopensenes / desperticidade.
Paradoxologia: o paradoxo de a maledicência ser primeiramente agressão a si mesmo;
o paradoxo do inimigo de si mesmo; o paradoxo da heterocriticidade assimétrica relevando as
faltas dos parceiros e exaltando excessivamente as faltas dos demais; o paradoxo de o silêncio
poder ser o melhor discurso; o paradoxo do perdão antecipado; o paradoxo da imperturbabilidade diante do caos.
Politicologia: a autocorruptocracia.
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Legislogia: a lei da ação e reação aplicada à comunicabilidade e convivialidade multidimensional; a lei de Gaiarsa explicando sobre a quantidade de fofoca existente no mundo e em cada pessoa ser exatamente igual à soma dos desejos humanos não realizados, à frustração cósmica,
e à de cada qual.
Fobiologia: a autocriticofobia; a raciocinofobia.
Maniologia: a heterocriticomania; a mania ansiosa de tirar conclusões precipitadas;
a mania de fazer vista grossa; a autassediomania; a heterassediomania.
Mitologia: o mito da impunidade; o mito de a mulher fazer mais fofoca se comparada
ao homem.
Holotecologia: a pensenoteca; a convivioteca; a trafaroteca; a recexoteca; a comunicoteca; a assistencioteca; a cosmoeticoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Anticosmoeticologia; a Egocarmologia; a Assediologia; a Comunicologia; a Intencionologia; a Conviviologia; a Intrafisicologia; a Autocriticologia; a Equilibriologia; a Teaticologia; a Sociexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; o robô existencial; a conscin conservadora; o indivíduo sem reflexão íntima; a isca humana inconsciente; a vítima do porão consciencial; a conscin baratrosférica; a conscin medíocre; a conscin eletronótica; a conscin autovitimizadora; a pessoa desleal; a massa humana impensante.
Masculinologia: o fofoqueiro; o enxerido; o homem malintencionado; o pré-serenão
vulgar; o amigo da onça; o antepassado de si mesmo; o tendencioso; o cúmplice; o compassageiro
evolutivo; o autocorrupto; o acrítico; o assedin; o assediador intrafísico; o crédulo; o apriorista;
o malevolente; o desamparador; o apologista da distorção; o satélite de assediador intrafísico;
o adulto-criança; o instigador anticosmoético; o subadulto; o trafarista profissional; o distorcedor;
o orgulhoso; o estressado; o vampiro inconsciente; o parapsíquico; o evoluciente; o intermissivista; o voluntário.
Femininologia: a fofoqueira; a enxerida; a mulher malintencionada; a pré-serenona vulgar; a amiga da onça; a antepassada de si mesma; a tendenciosa; a cúmplice; a compassageira
evolutiva; a autocorrupta; a acrítica; a assedin; a assediadora intrafísica; a crédula; a apriorista;
a malevolente; a desamparadora; a apologista da distorção; a satélite de assediadora intrafísica;
a adulta-criança; a instigadora anticosmoética; a subadulta; a trafarista profissional; a distorcedora; a orgulhosa; a estressada; a vampiresa inconsciente; a parapsíquica; a evoluciente; a intermissivista; a voluntária.
Hominologia: o Homo sapiens pathopensenicus; o Homo sapiens mediocris; o Homo
sapiens vulgaris; o Homo sapiens provincialis; o Homo sapiens sugestionabilis; o Homo sapiens
roboticus; o Homo sapiens energivorus; o Homo sapiens autocorruptus; o Homo sapiens malevolens; o Homo sapiens barathrosphericus; o Homo sapiens reurbanisatus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens immaturus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minifofoca intrafísica = o mexerico feito entre duas conscins a respeito
de único indivíduo; maxifofoca intrafísica = o mexerico feito entre várias conscins a respeito de
1 ou mais indivíduos; megafofoca intrafísica = o mexerico feito entre 2 ou mais grupos de conscins a respeito de grupos de indivíduos.
Curiosologia. A parábola “As 3 peneiras” proposta por Sócrates 47 –399 a.e.c.), exemplifica a autorreflexão e o autocontrole na evitacão e profilaxia da fofoca intrafísica. Antes de
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transmitir adiante qualquer informação alheia, passar primeiro pela peneira da “Verdade”, falar
somente sobre fatos, não repassando informações possivelmente falsas. Caso seja verdadeira a informação, passar pela segunda peneira, a da “Bondade”, verificar se ela é boa, construtiva, se ajuda a pessoa alvo ou a comunidade. Só então, passar pela terceira peneira, a “Necessidade”. Constatar se é necessário passar adiante esse fato: se ajudará alguém, se melhora a condição da pessoa
e do ambiente.
Culturologia: a cultura da autocorrupção; a cultura baratrosférica; a cultura da impunidade.
MDE. Sob a ótica da Autopesquisologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 mecanismos de defesa do ego sustentadores do mau hábito da fofoca intrafísica:
1. Controle: a manipulação e intimidação através de informação alheia.
2. Negação: a real intenção não assumida.
3. Passividade-agressividade: o ato de “falar pelas costas”.
4. Projeção: a atribuição dos próprios trafares às demais pessoas.
5. Racionalização: as justificativas racionais para os comportamentos anticosmoéticos
e inaceitáveis.
6. Regressão: o regresso às posturas infantis.
7. Repressão: a criação de versão mais aceitável reprimindo a verdadeira história.
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 fofoca intrafísica, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Achismo: Parapatologia; Nosográfico.
02. Anticonflitividade diária: Anticonflitologia; Homeostático.
03. Autocorrupção: Parapatologia; Nosográfico.
04. Autopensenização ilícita: Patopensenologia; Nosográfico.
05. Autossuperação da competitividade: Autevoluciologia; Homeostático.
06. Bagulho autopensênico: Patopensenologia; Nosográfico.
07. Central Extrafísica da Fraternidade: Cosmovisiologia; Homeostático.
08. Convivência humana: Conviviologia; Neutro.
09. Desordem familiar: Interprisiologia; Nosográfico.
10. Despertometria: Predespertologia; Neutro.
11. Distorção comunicativa: Comunicologia; Nosográfico.
12. Hipercriticidade acrítica: Criticologia; Nosográfico.
13. Paraclima organizacional: Pensenologia; Neutro.
14. Paradoxo patológico da vingança: Assediologia; Nosográfico.
15. Taxa afetiva: Psicossomatologia; Nosográfico.

O MAU HÁBITO ANTIASSISTENCIAL DA FOFOCA INTRAFÍSICA É AGRESSÃO TANTO ÀS CONSCINS PRECURSORAS
QUANTO ÀS CONSCINS ALVO, ALIMENTANDO ASSEDIADORES E CAUSANDO MALEFÍCIOS INCOMENSURÁVEIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda alimenta o mau hábito da fofoca intrafísica? Em caso afirmativo, já parou para refletir sobre os danos causados?
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FOLCLORE SOMÁTICO
(SOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O folclore somático é o conjunto de fantasias criado pela conscin incauta
a respeito do próprio corpo humano, ginossoma ou androssoma.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo folclore deriva do idioma Inglês, folklore, constituído por folk, “povo; nação; raça”, e lore, “ato de ensinar; instrução; educação; lição; sabedoria; erudição; conhecimento”. A palavra foi cunhada pelo arqueólogo William John Thoms 18 3–1885), pesquisador
da cultura europeia, em 1846. Surgiu, no idioma Português, em 1875. O vocábulo somática provém do idioma Francês, somatique, e este do idioma Grego, somatikós, “do corpo; material; corporal”. Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Fantasia somática. 2. Quimera somática. 3. Incultura folclórica.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 20 cognatos derivados do vocábulo folclore: folclórica; folclórico; folclorismo; folclorista; folclorística; folclorístico; folclorização; folclorizada; folclorizado; folclorizante; folclorizar; folclorizável; Folclorologia; folclorológica; folclorológico; folclorologista; folclorologística; folclorologístico; folclorólogo; folclorotoga.
Neologia. As 3 expressões compostas folclore somático, folclore somático fixado e folclore somático corrigido são neologismos técnicos da Somatologia.
Antonimologia: 1. Fisiologia Humana. 2. Anatomia Humana.
Estrangeirismologia: as selfperformances evolutivas; o know-how evolutivo máximo;
o curriculum vitae maximum; o tour de force evolutivo; o background experiencial acumulado
pelos long-lived evolutivos; os elders evolutivos; o lifetime.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência da Autocogniciologia Somática.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Somatologia; os oniropensenes; a oniropensenidade; os entropopensenes; a entropopensenidade; os escleropensenes; a escleropensenidade; os
esquizopensenes; a esquizopensenidade; os morbopensenes; a morbopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade.
Fatologia: o folclore somático; as Artes; as canções; os contos; os costumes; as indumentárias; os provérbios; o antiquado; o inverídico; o pitoresco; o ultrapassado; as lendas urbanas; os fundamentos da Conscienciologia combatendo as tolices da cognição popular.
Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Sinergismologia: a intensidade das conexões sinérgicas sadias a partir da conscin; o sinergismo da vitalidade holossomática; o sinergismo macrossoma-paramicrochip; o sinergismo
limpidez autopensênica–densidade cognitiva–autodiscernimento evolutivo; o sinergismo intensidade existencial–autorrentabilidade evolutiva; o sinergismo mentalsomaticidade-paraperceptibilidade na identificação e compreensão dos paradoxos; o sinergismo evolutivo intra e extraconsciencial; o sinergismo plurivalência perceptiva–plurivalência atributiva–plurivalência paraperceptiva; o sinergismo conjugação sensorial–coativação atributiva–composição parapsíquica.
Principiologia: o princípio de intencionar o melhor para todos; o princípio da evolução
interassistencial; o princípio dos fins não justificarem os meios; o princípio do exemplarismo
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pessoal (PEP); o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio do ―se algo não serve,
não adianta fazer maquilagem‖; a ausência do princípio da descrença omniquestionador; o princípio da natureza consciencial polissêmica; o princípio da relevância cognitiva dos fatos e parafatos.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da evolução consciencial por meio de somas consecutivos.
Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente aplicando bem o próprio soma; as pesquisas tecnológicas em busca da produção artificial da superdotação somática; a Paratecnologia
para a constituição de macrossoma e paramicrochip.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório
conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Proéxis; o laboratório
conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia;
o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico Serenarium;
o laboratório conscienciológico da Paraeducação.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Tecnologia; o Colégio Invisível da Fenomenologia; o Colégio Invisível dos Pesquisadores Cognopolitas;
o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível dos Tenepessistas; o Colégio Invisível da Energossomatologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia.
Efeitologia: os efeitos da educação familiar, escolar e cultural no florescimento das
genialidades pessoais; os efeitos disseminadores da tradição oral; os efeitos da acriticidade
quanto a hábitos e rotinas.
Ciclologia: os diferentes padrões de beleza ao longo dos ciclos sócio-históricos; o ciclo
intermissão-ressoma-dessoma.
Enumerologia: a recomendação jocosa; a regra fantasiosa; a advertência infundada;
a dieta pitoresca; a prescrição ultrapassada; a terapêutica ineficaz; a indicação nociva.
Binomiologia: o binômio consciência-soma; o binômio impulso-cerebelo; o binômio intelectualidade-psicomotricidade; o binômio força presencial–postura individual; o binômio esforço-sucesso; o binômio pensar grande–executar bem; o binômio conscin-problema–conscin-solução.
Interaciologia: a interação automotivação–rendimento evolutivo maior; a interação autossobrevida-longevidade; a interação autossobrevida-gênero; a interação autossobrevida–peso
corporal; a interação autossobrevida–doenças coexistentes; a interação autossobrevida–saúde
psíquica; a interação autossobrevida–capacidade funcional; a interação autossobrevida–qualidade de vida; a interação vida material–longevidade pessoal produtiva; a interação saber popular–imaginário popular.
Trinomiologia: o trinômio alimentação equilibrada–exercícios físicos–sono reparador;
o trinômio folclore-imagística-imagética.
Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma.
Antagonismologia: o antagonismo androssoma / ginossoma; o antagonismo uso consciente do soma / abuso inconsequente do soma; o antagonismo Patologia Humana / Profilaxia
Humana; o antagonismo vigor / falência; o antagonismo sintomas perceptíveis / sintomas silenciosos; o antagonismo danos reversíveis / danos irreversíveis; o antagonismo falência parcial
dos órgãos / falência geral dos órgãos (dessoma).
Paradoxologia: o paradoxo da conscin sadia sem produtividade evolutiva.
Politicologia: a lucidocracia; a cognocracia; a conscienciocracia; a evoluciocracia;
a proexocracia; a cosmoeticocracia; a democracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo.
Filiologia: a somatofilia; a raciocinofilia; a cognofilia; a intelectofilia; a evoluciofilia;
a cosmoeticofilia; a conscienciofilia.
Mitologia: os mitos alimentares; o mito do super-homem.
Holotecologia: a somatoteca; a higienoteca; a recexoteca; a ergonomoteca; a macrossomoteca; a evolucioteca; a educacioteca.
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Interdisciplinologia: a Somatologia; a Somatometrologia; a Cerebrologia; a Cerebelologia; a Psicomiologia; a Folclorologia; a Imagisticologia; a Imageticologia; a Evoluciologia; a Psicossomatologia; a Intrafisicologia; a Biologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a isca humana inconsciente.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o personagem folclórico.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a personagem folclórica.
Hominologia: o Homo sapiens instrumentalis; o Homo sapiens somaticus; o Homo sapiens biophilicus; o Homo sapiens intrassomaticus; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens
conscientiologus; o Homo sapiens autorganisatus; o Homo sapiens homeostaticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: folclore somático fixado = o conjunto de fantasias criado pela conscin
adulta incauta a respeito do próprio corpo humano; folclore somático corrigido = o conjunto de
fantasias evitado pela conscin lúcida a respeito do próprio corpo humano.
Culturologia: a cultura da Somatologia; a cultura familiar; a cultura popular ou incultura folclórica.
Caracterologia. Sob a ótica da Somatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15
expressões compostas mais comuns capazes de explicitar o universo do folclore somático:
01. Abdome: criar pochete na barriga (obesidade).
02. Bexiga: ter bexiga de ferro.
03. Boca: cuspir para cima.
04. Braços: nadar de braçada (excesso).
05. Cabeça: ser robocop.
06. Cara: virar a cara para as costas (estupor).
07. Mão: colocar a mão no fogo.
08. Nariz: ter nariz de ferro.
09. Olho: ter o olho maior que a barriga.
10. Pé: ter pé-de-chumbo.
11. Pensenidade: ter ideia de jerico.
12. Pernas: passar a perna no outro.
13. Pescoço: rubber neck (pescoço de borracha) do turista.
14. Tórax: pôr a faca no peito.
15. Traseiro: viver com o rabo preso.
Taxologia. Em face da Holomaturologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 60 reações humanas a serem evitadas a fim de a conscin não cair no universo do folclore somático:
01. Aberrações.
02. Acriticismos.
03. Alucinações.
04. Autenganos.
05. Autismos étnicos.
06. Autofossilizações.
07. Besteirois.
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08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Boatarias.
Bobices.
Cafonices.
Caipirismos.
Chanchadas.
Charlatanices.
Chicanas.
Coleiras sociais.
Credulidades.
Embustes.
Engodos.
Escrachos.
Fabulários.
Factoides.
Fanatismos.
Fantasias.
Ficções.
Fraudes.
Genuflexões.
Gurulatrias.
Idiossincrasias.
Idiotismos culturais.
Imaginações.
Inculturas.
Interioroses.
Invencionices.
Irracionalidades.
Lavagens subcerebrais.
Lendas.
Ludíbrios.
Mentirarias.
Mistificações.
Mitos.
Modismos.
Muletarias.
Paródias.
Pastiches.
Placebos.
Preconceitos.
Quimeras.
Ranços sociais.
Ritos.
Sacralizações.
Sagas.
Sectarismos.
Simpatias.
Sofismas.
Superstições.
Tabus.
Tartufismos.
Tolicionários.
Utopias.
Vícios.
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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 folclore somático, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antidiscernimento convencional: Intrafisicologia; Nosográfico.
02. Antissomática: Somatologia; Nosográfico.
03. Arbitrariedade somática: Somatologia; Neutro.
04. Autografia cutânea: Somatologia; Neutro.
05. Beleza: Psicossomatologia; Neutro.
06. Boca: Somatologia; Neutro.
07. Conscin polissêmica: Somatologia; Neutro.
08. Falência parcial dos órgãos: Somatologia; Neutro.
09. Incompatibilidade intersomática: Somatologia; Neutro.
10. Instrumento pró-saúde: Somatologia; Homeostático.
11. Inteligência longeva: Somatologia; Neutro.
12. Recepção somática: Somatologia; Neutro.
13. Resíduo mitológico: Holomaturologia; Neutro.
14. Soma: Somatologia; Neutro.
15. Superdotação somática: Somatologia; Homeostático.

A EVITAÇÃO DO CONJUNTO DE FANTASIAS CAPAZ
DE SER CRIADO PELA CONSCIN, A RESPEITO DO PRÓPRIO CORPO, ESTÁ ENTRE OS FUNDAMENTOS RACIONAIS DAS ESPECIALIDADES DA CONSCIENCIOLOGIA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda se vitimiza com as tolices relativas ao corpo humano? Por quais razões?
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FOME
(SOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A fome é o conjunto de sensações somáticas, indicativas da necessidade de
ingerir alimentos, para manter a vida, ou a privação de comida, da conscin, homem ou mulher,
grupos ou populações.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra fome deriva do idioma Latim, fames ou famis, “grande desejo de
comer”. Surgiu no século XIV.
Sinonimologia: 1. Sensação de carência alimentar. 2. Orexia. 3. Âmbria. 4. Privação
de alimentos. 5. Galga.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 25 cognatos derivados da palavra fome: afaimada; afaimado; afaimar; afomer; desafaimar; esfaimada; esfaimado; esfaimar; esfomeação; esfomeada; esfomeado; esfomeador; esfomeadora; esfomeante; esfomear; famelga; famelguita; famélica; famélico; faminta; faminto; famulenta; famulento; fominha; fomitura.
Antonimologia: 1. Saciedade. 2. Anorexia; inapetência. 3. Fastio. 4. Bulimia. 5. Opsofagia.
Estrangeirismologia: o mindful eating aplicado ao manejo da voracidade alimentar;
o hot dog; o junk food; o fast food; o food truck; o movimento slow food; o confort food.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto ao gastrossoma.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Fome: pensamento gástrico. Fome: urgência gastrossômica.
Coloquiologia. Eis 3 expressões populares sobre o tema: o ato de tirar a barriga da miséria; o ato de estar grocado; a ação de encher o bucho.
Proverbiologia. A fome é má conselheira. A fome é o melhor tempero. Saco vazio não
para em pé.
Ortopensatologia. “G rfo. O garfo é a pá que abre a cova do glutão”.
Filosofia: o Fraternismo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da carência alimentar; o holopensene da miséria;
os pensenes monopolizados pelo subcérebro abdominal; o holopensene pessoal da maxifraternidade; os fluxopensenes; a fluxopensenidade.
Fatologia: a fome; a escassez de alimentos; a desnutrição; a inanição; o período das “vacas magras”; o estômago vazio; a cota; a partilha; a comunhão; o trigo; o grão; a engorda; a caristia; o jejum; a insegurança alimentar; a Revolução Verde iniciada nos anos 50, prometendo resolver o problema da fome nos países em desenvolvimento; a agricultura familiar produzindo 70%
dos alimentos consumidos por brasileiros (Ano-base: 2016); a estimativa de 60 mil crianças brasileiras com menos de 1 ano desnutridas; a vulnerabilidade da população indígena; a dificuldade de
acesso aos alimentos; as áreas rurais e as regiões Norte e Nordeste do Brasil sendo as mais afetadas pela fome e a pobreza; o fato de cerca de 795 milhões de pessoas no mundo sofrerem com
a desnutrição; o fato de desde os anos 90, menos de 5% dos argentinos passarem fome; a desigualdade de renda e o desperdício de alimentos agravando o problema mundial da fome; o fato de
a produção de alimentos ser suficiente para alimentar toda população; o impacto alimentar resultante da competição entre produção de alimentos, ração animal e biocombustíveis; o alto consumo de carne no mundo; a crise humanitária; o trabalho escravo; o alimento usado enquanto arma
de guerra; as lamentáveis dessomas prematuras provocadas pela fome; a fome enquanto subpro-
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duto das guerras; a comida enlatada, enquanto solução para matar a fome dos exércitos; a ausência do estado de direito; o embargo econômico; as minorias sociais; o descaso com a vida humana; o alimento enquanto meio de especulação financeira, provocando fome; a pobreza, a instabilidade política, econômica ou as condições agrícolas desfavoráveis, gerando a fome de grupos ou
populações; a greve de fome enquanto instrumento de protesto político; a fome enquanto redutora
do autodiscernimento; a fome impedindo a paz íntima; as doenças transmitidas pelos alimentos;
a magreza extrema; o kwashiorkor-marasmático; o aproveitamento integral dos alimentos; o comer com atenção plena; o desequilíbrio emocional influenciando o consumo de alimentos; o Programa Pastoral da Criança; o Programa Banco de Alimentos; o direito à vida; a solidariedade
entre os povos; a celebração em 16 de outubro do dia Mundial da Alimentação; o Direito Humano
à Alimentação Adequada (DHAA).
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a conexão umbilicochacra-coronochacra; os reflexos da Baratrosfera na dimensão intrafísica; o bloqueio das energias do coronochacra.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo fome–vontade de comer.
Principiologia: o princípio antifraterno da farinha pouca, meu pirão primeiro; o princípio ―sabendo usar não vai faltar‖; o princípio da dignidade da pessoa humana; o princípio da
interdependência consciencial.
Codigologia: a ausência dos códigos grupais de Cosmoética (CGCs).
Teoriologia: a teoria populacional, publicada em 1798, e retomada após a Segunda
Guerra Mundial; a teoria das interprisões grupocármicas.
Tecnologia: a técnica da projeção consciente (PC) pelo jejum; o desenvolvimento das
técnicas agrícolas e de produção de alimentos; as técnicas dietéticas e culinárias.
Voluntariologia: os voluntários da Organização Não Governamental Amigos do Bem;
os voluntários da Cruz Vermelha, auxiliando pessoas em condições de vulnerabilidade social;
o voluntariado na organização Médicos Sem Fronteiras.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Grupocarmologia; o laboratório
conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Serenologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Megafraternologia; o Colégio Invisível da Holomaturologia.
Efeitologia: os efeitos da privação de alimentos; os efeitos da inanição; os efeitos da
desnutrição; os efeitos da pobreza; os efeitos da miséria.
Neossinapsologia: o impedimento da formação de neossinapses em decorrência da privação de alimentos.
Ciclologia: o ciclo vítima-algoz; o ciclo receber-retribuir.
Enumerologia: o alimento; o pão; o repasto; o rancho; o banquete; o farnel; o quinhão.
A ceia; a refeição; a dieta; a ração; a comida; a boia; a quota.
Binomiologia: o binômio patológico esbanjamento de alguns–carência de muitos.
Interaciologia: a interação senso de solidariedade–senso de cidadania.
Crescendologia: o crescendo soma atrofiado–soma vitalizado.
Trinomiologia: o trinômio fome–inanição–dessoma prematura; o trinômio patológico
esbanjamento-gula-luxúria.
Polinomiologia: o polinômio melhorar qualidade–aumentar produtividade–reduzir preços–garantir acesso.
Antagonismologia: o antagonismo fome / saciedade; o antagonismo esbanjar / investir;
o antagonismo ganho / perda; o antagonismo sede de poder / fome de saber.
Paradoxologia: o paradoxo de consumir alimentos sem ter forme.
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Politicologia: a Política Nacional de Alimentação e Nutrição (INAN); a Política Pública
da Segurança Alimentar e Nutricional (SAN); o Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE); a necessidade da implantação do Estado Mundial.
Legislogia: a lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (No 11.346 de 15 de
setembro de 2006); a lei do mais forte; a lei da sobrevivência humana; a lei da megafraternidade.
Filiologia: a fitofilia; a zoofilia; a sociofilia; a xenofilia.
Fobiologia: a lacanofobia.
Sindromologia: a síndrome de Obal.
Maniologia: a mania de fazer dieta; a mania de passar fome; a fagomania; a mania de só
pensar em comida.
Mitologia: as deusas da agricultura Deméter e Ceres; os megamitos da superioridade
das raças e dos gêneros.
Holotecologia: a somatoteca; a nutroteca; a gastronomoteca; a fraternoteca; a convivioteca; a encicloteca; a assistencioteca; a tenepessoteca; a ofiexoteca.
Interdisciplinologia: a Somatologia; a Intrafisicologia; a Interprisiologia; a Antropologia; a Agricultura; a Economia; a Politicologia; a Sociologia; a Paradireitologia; a Cosmoeticologia; a Paradiplomacia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin miserê; a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin eletronótica; a conscin solidária; a conscin lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o faquir; o “boia-fria”; o Zé ninguém; o faminto; o miserável; o despossuído; o unha-de-fome; o cartelista; o capitalista selvagem; o compassageiro evolutivo; o conviviólogo; o reeducador; o escritor; o exemplarista; o intelectual; 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 médico
brasileiro, cientista social e ativista no combate à fome Josué Apolônio de Castro (1908–1973).
Femininologia: a “boia-fria”; a ralé; a faminta; a miserável; a despossuída; a unha-defome; a cartelista; a capitalista selvagem; a compassageira evolutiva; a convivióloga; a reeducadora; a escritora; a exemplarista; a intelectual; 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 médica pediatra, sanitarista
Zilda Arns Neumann (1934–2010).
Hominologia: o Homo sapiens nutriens; o Homo sapiens famelicus; o Homo sapiens
immaturus; o Homo sapiens somaticus; o Homo sapiens humanus; o Homo sapiens sapiens;
o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens pacificus.
V. Argumentologia
Exemplologia: fome aguda = aquela sentida pela ausência ou atraso da refeição, gerando irritação e mau humor; fome crônica = aquela decorrente da privação prolongada de alimentos, gerando fraqueza, apatia e inanição.
Culturologia: a cultura do consumismo desenfreado; a cultura alimentar caracterizando
grupos e populações.
Geografia. O mapa da fome no mundo aponta países da África e da Ásia onde ainda
é prevalente e está longe de ser resolvida.
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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 fome, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antissomática: Somatologia; Nosográfico.
02. Autodesorganização: Parapatologia; Nosográfico.
03. Dardanologia: Intrafisicologia; Nosográfico.
04. Desbarbarização da Humanidade: Reeducaciologia; Homeostático.
05. Desperdício: Ecologia; Nosográfico.
06. Estômago: Somatologia; Neutro.
07. Grupalidade cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
08. Impedimento ao estado vibracional: Energossomatologia; Nosográfico.
09. Mimo gastronômico: Interassistenciologia; Homeostático.
10. Paradireitologia: Cosmoeticologia; Homeostático.
11. Senso universalista: Cosmoeticologia; Homeostático.
12. Soma: Somatologia; Neutro.
13. Terra-de-todos: Intrafisicologia; Homeostático.
14. Tirania: Parapatologia; Nosográfico.
15. Vida humana: Intrafisicologia; Neutro.

A ELIMINAÇÃO DA FOME CRÔNICA NO PLANETA É META A SER ALCANÇADA EM SINTONIA COM A MEGAFRATERNIDADE E O PARADIREITO. CONDIÇÃO PARA A VIVÊNCIA DA ERA CONSCIENCIAL E ESTADO MUNDIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, passou por algum episódio de privação de alimentos? Como se sentiu? Sensibiliza-se com situações de extrema desigualdade social?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções;
413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;
1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; página 606.
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 740.
3. Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes
Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.;
1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos. 12.576
termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do
Iguaçu, PR; 2009; página 194.
Webgrafia Específica:
1. Exame.com.; Redação; Produção de Alimentos é Suficiente, mas Ainda há Fome; Revista on line; Seção:
Economia; 1 entrevista; 1 foto; Publicado 16.07.2016; Universidade Federal de São Carlos (UFSC); São Carlos; SP; disponível em: <http://exame.abril.com.br/economia/noticias/producao-de-alimentos-e-suficiente-mas-ainda-ha-fome-nopais-diz-pesquisador>; acesso em: 24.09.16.
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2. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO); The International Fund for Agricultural Development (IFAD); & The World Food Programme (WFP); The State of Food Insecurity in the World 2015:
Meeting the 2015 - International Hunger Targets taking Stock of Uneven Progress; Catálogo on line; Food and Agriculture Organization of the United Nations; Anuário; 62 p.; 3 anexos; 1 E-mail; 10 enus; 7 fichários; 1 foto; glos. 25 termos; 1 ilus.; 24 gráfs.; 5 tabs.; 1 website; 200 notas; Roma, Itália; FAO/IFAD/WFP; 2015; disponível em:
<http://www.fao.org/3/a-i4646e.pdf>; acesso em: 24.09.16.

R. C.
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FONTE COGNITIVA
(AUTOCOGNICIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A fonte cognitiva é aquele objeto, texto, dito, personalidade, fato, parafato
ou elaboração mental, capaz de inspirar e fornecer informações, intencionalmente ou não, resultando em neocognições no observador atento e predisposto à captação.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo fonte vem do idioma Latim, fons, “fonte; nascente; manancial de
água”. Apareceu no século XIII. O vocábulo cognitivo deriva também do idioma Latim, cognitum, supino de cognoscere, “conhecer”. Apareceu em 1873.
Sinonimologia: 01. Fonte de conhecimento. 02. Matriz da cognição. 03. Origem do
conhecimento. 04. Mina de saber. 05. Manancial de informações. 06. Poço de dados. 07. Gerador de autocognições. 08. Procedência da autocognição. 09. Conceptáculo da cognição. 10. Útero cognitivo.
Neologia. As 3 expressões compostas fonte cognitiva essencial, fonte cognitiva prioritária e fonte cognitiva primordial são neologismos técnicos da Autocogniciologia.
Antonimologia: 01. Vazio de significação. 02. Incomunicabilidade. 03. Palavras ocas.
04. Letra morta. 05. Tábula rasa. 06. Vacuidade intelectiva. 07. Papel em branco. 08. Nada.
09. Autismo. 10. Fonte morta.
Estrangeirismologia: o expert; o coach.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à formação das autocognições.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da curiosidade intelectual; os neopensenes; a neopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade.
Fatologia: a fonte cognitiva; a curiosidade sadia; a automotivação para a aprendizagem;
a inteligência na extração das informações da fonte; a importância de saber questionar para obter
as respostas pretendidas; o neoconhecimento; a revisão das autocognições; o descarte dos retroconhecimentos envilecidos; o senso de união ao se compartilhar a fonte; o facilitador da empatia; as
diferenças individuais na apreensão autocognitiva do mesmo conteúdo; a autosseletividade na
captação das informações; a influência do estágio de desenvolvimento cognitivo; a qualidade dos
recursos mentaissomáticos; a relevância da formação cultural; a bagagem evolutiva como conceptáculo para os neoconhecimentos; as ideias preconcebidas anulando o valor da fonte cognitiva; as
tentativas de encaixe do neoconhecimento aos já existentes; as distorções cognitivas; a flexibilidade mental auxiliando na minimização das distorções; a alienação como esnobação das fontes
cognitivas; o excesso de estímulos da vida moderna; a poluição visual; o excesso de informações;
a necessidade de priorização; a inteligência na seleção das fontes cognitivas; o livre acesso às informações; a censura como coerção das fontes cognitivas.
Parafatologia: as autoparaperceptibilidades em geral; a Central Extrafísica da Verdade
(CEV); a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a desassim.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo emissor-receptor otimizando a captação.
Principiologia: o princípio da descrença.
Teoriologia: as teorias de comunicação; as teorias de percepção; as teorias cognitivas.
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório
conscienciológico da Neoverponologia.
Colegiologia: os Colégios Invisíveis fomentadores de neocognições científicas.
Neossinapsologia: as neossinapses básicas; as neossinapses avançadas.
Ciclologia: o ciclo emissão-recepção-processamento-resposta; o ciclo codificação-emissão-recepção-decodificação-feedback.
Enumerologia: a fonte oficial; a fonte imposta; a fonte confiável; a fonte compartilhada;
a fonte elitizada; a fonte rara; a fonte estéril.
Binomiologia: o binômio fonte-observador; o binômio ensino-aprendizagem; o binômio
imposição de fonte cognitiva–lavagem cerebral.
Crescendologia: o crescendo monovisão-cosmovisão; o crescendo conhecimento básico–conhecimento avançado.
Trinomiologia: o trinômio passado-presente-futuro; o trinômio retrocognições–neocognições atuais–neocognições futuras.
Polinomiologia: o polinômio captação-reflexão-conclusão-aplicação.
Antagonismologia: o antagonismo emissão / recepção; o antagonismo impositor / facilitador; o antagonismo liberdade / censura; o antagonismo criticidade / acriticismo.
Paradoxologia: o paradoxo mensagens iguais–interpretações diferentes.
Politicologia: a liberdade de expressão na democracia.
Legislogia: a lei do maior esforço intelectual.
Filiologia: a intelectofilia; a cogniciofilia; a neofilia.
Sindromologia: a síndrome da dispersão; a síndrome da alienação.
Maniologia: a bibliomania.
Mitologia: o mito da transmissão pura do saber.
Holotecologia: a cognoteca; a mentalsomatoteca.
Interdisciplinologia: a Autocogniciologia; a Comunicologia; a Parapercepciologia;
a Argumentologia; a Discernimentologia; a Coerenciologia; a Conteudologia; a Cosmoeticologia;
a Criteriologia; a Holotecologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a pessoa biblioteca viva; a conscin enciclopédia ambulante; a personalidade poço de conhecimentos; a sumidade; a conscin-cobaia.
Masculinologia: o semperaprendente; o comunicólogo; o comunicador; o exemplificador; o experiente; o professor; o erudito; o sábio; o evoluciólogo; o Serenão.
Femininologia: a semperaprendente; a comunicóloga; a comunicadora; a musa inspiradora; a exemplificadora; a experiente; a professora; a erudita; a sábia; a evolucióloga; a Serenona.
Hominologia: o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo
sapiens intellectualis; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens serendipitista; o Homo sapiens holothecarius.
V. Argumentologia
Exemplologia: fonte cognitiva essencial = os registros da holomemória pessoal; fonte
cognitiva prioritária = as conclusões derivadas do autodiscernimento pessoal perante a Arquivologia; fonte cognitiva primordial = a Central Extrafísica da Verdade.
Culturologia: a cultura de massa.
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Autocognições. Eis, por exemplo, na ordem funcional, as 4 fontes básicas de cognição
da conscin, homem ou mulher:
1. Cognição doméstica: a Genética; a família nuclear; a Mesologia; a Etnia Interativa;
a Eugenia Interativa; a Biotecnologia Interativa.
2. Cognição formal: a escolaridade obtida na escola pública ou particular.
3. Cognição autodidática: a autodidaxia na vida humana toda.
4. Cognição parapsíquica: a absorção dos conhecimentos do parafatos e parafenômenos por meio da vivência do autoparapsiquismo.
Taxologia. Sob a ótica da Autocogniciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
6 categorias de fontes cognitivas gerais:
1. Conscienciais: o oráculo; o professor; o interlocutor; o exemplificador.
2. Experienciais: as vivências; as paravivências.
3. Informativas: a Arquivologia Pessoal; os artefatos do saber; os testemunhos; as teorias; os fatos.
4. Intraconscienciais: as autopercepções; as autorreflexões; a memória.
5. Parapsíquicas: os parafenômenos; os parafatos; o acesso às Centrais Extrafísicas.
6. Retrocognitivas: as ideias inatas; a bagagem multiexistencial; a holomemória.
Esgotamento. O esgotamento da fonte cognitiva ocorre para cada consciência em particular, podendo ser classificado a partir de 2 aspectos:
1. Homeostático: definitivo; quando a totalidade dos conhecimentos possíveis já foi
haurida. O exemplo máximo é o descarte do psicossoma pelo Serenão por haver esgotado a integralidade das fontes cognitivas intrafísicas.
2. Nosográfico: temporário; quando há a incapacidade pessoal de haurir os conhecimentos de determinada fonte. O exemplo máximo é a perda da memória (hipomnésia, amnésia).
Intraconsciencialidade. A rigor, toda fonte cognitiva é intraconsciencial. As mensagens
disponibilizadas pelas diversas fontes são captadas, interpretadas e processadas intraconsciencialmente pelos atributos conscienciais, de modo pessoal e intransferível.
Fidedignidade. Devido à particularidade deste processamento, não há garantias quanto
à fidedignidade entre o conteúdo emitido e o recebido. A autolucidez e a autocriticidade do receptor são os instrumentos de aferição do nível de distorções autocognitivas existentes.
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 fonte cognitiva, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Afinidade Cognitiva: Autocogniciologia; Homeostático.
02. Apreensibilidade: Autocogniciologia; Homeostático.
03. Auditoria da pancognição: Holomaturologia; Homeostático.
04. Autocognição: Autocogniciologia; Neutro.
05. Autodidatismo: Parapedagogiologia; Neutro.
06. Dicionário cerebral analógico: Mnemossomatologia; Homeostático.
07. Distorção cognitiva: Parapatologia; Nosográfico.
08. Fonte de assombro: Experimentologia; Neutro.
09. Fontificação: Experimentologia; Neutro.
10. Musa científica: Experimentologia; Neutro.
11. Nutrição informacional: Mentalsomatologia; Neutro.
12. Olho clínico: Autodiscernimentologia; Neutro.
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HÁ FONTES COGNITIVAS ONIPRESENTES EMITINDO
CONHECIMENTOS ININTERRUPTAMENTE, MAS SENDO
IGNORADAS PELAS CONSCINS INCAUTAS E ALIENADAS,
INSCIENTES DA PERDA DE VALOROSAS INFORMAÇÕES.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, consegue extrair o máximo de informações úteis
das fontes cognitivas disponíveis? Qual o percentual de distorções autocognitivas ainda desencadeadas por você?
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FONTE DA MENTIRA
(MENTIROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A fonte da mentira é aquele objeto, texto, dito, personalidade, fato, parafato, comunicação ou elaboração mental, capaz de conter e fornecer informações, em geral intencionalmente falsas ou mentirosas, resultando em cognições patológicas no observador atento
e predisposto à recepção.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo fonte vem do idioma Latim, fons, “fonte; nascente; manancial de
água; origem; causa; princípio”. Surgiu no Século XIII. A palavra mentira tem origem controversa, provavelmente do idioma Latim, mentire, de mentiri, “mentir; faltar à verdade; prometer falsamente; enganar; fingir; inventar falsidade; ter ou tomar a aparência de”. Apareceu igualmente no
Século XIII.
Sinonimologia: 01. Fonte da falsidade. 02. Matriz da mentira. 03. Origem do boato.
04. Mina da mentira. 05. Manancial da falsidade. 06. Poço da mentira. 07. Gerador das mentiras. 08. Procedência da falsidade. 09. Conceptáculo da mentira. 10. Útero mentirogênico.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 25 cognatos derivados do vocábulo mentira:
desmentido; desmentidor; desmentidora; desmentir; desmentível; mentida; mentideira; mentideiro; mentido; mentir; mentira-carioca; mentirada; mentiralha; mentiraria; mentireiro; mentirinha; mentirola; mentirolar; mentiróloga; Mentirologia; mentirológica; mentirológico; mentirólogo; mentirosa; mentiroso.
Neologia. As duas expressões compostas fonte da mentira autoconsciente e fonte da
mentira inconsciente são neologismos técnicos da Mentirologia.
Antonimologia: 1. Fonte da verdade. 2. Origem da verdade. 3. Gerador de verdades.
4. Conceptáculo da verdade. 5. Central Extrafísica da Verdade.
Estrangeirismologia: o principium incredulitatis; a fábrica ficcionista de Hollywood;
o show business; o Photoshop.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à autenticidade das intenções pessoais.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Inexiste
meia mentira. Mentiras inocentes lesam.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da veracidade de propósitos; os pseudopensenes;
a pseudopensenidade; os circumpensenes; a circumpensenidade; os dubiopensenes; a dubiopensenidade; os esquizopensenes; a esquizopensenidade; os malignopensenes; a malignopensenidade;
os patopensenes; a patopensenidade; a carência dos ortopensenes; a autopensenização com segundas intenções.
Fatologia: a fonte da mentira; a identificação das mentiras sendo o único viés para
a holomaturidade consciencial; o aprimoramento da cosmoética pessoal; a ampliação da lucidez
consciencial; as atitudes com alto percentual de mentira; a escala de mentira dos posicionamentos
humanos; a distorção dos fatos; a fotomontagem; a informação leviana; a indução intencional ao
engano; a Pseudologia; o ato de mentir como enganosa tentativa de preservação da própria vaidade; o vício da formação cultural distorcida; os indicadores corporais denunciadores do mentiroso.
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Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a ausência
da sinalética energética e parapsíquica pessoal; a leitura das ECs como sendo o melhor detector
de mentiras; a incapacidade de acessar a Central Extrafísica da Verdade (CEV).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo patológico egão-autocorrupção.
Principiologia: o princípio da descrença; o princípio racional de não ir contra os fatos;
o princípio da razão suficiente; o princípio popular ―a mentira tem pernas curtas‖; o princípio
de os fins não justificarem os meios.
Codigologia: a corrupção do código pessoal de Cosmoética (CPC); os códigos de ética
profissional.
Teoriologia: a teoria da dissonância cognitiva; a teoria da interprisão grupocármica.
Tecnologia: a técnica de confiar desconfiando; a técnica de pesquisa da consulta a 50
dicionários; a técnica do detalhismo; a técnica da evitação dos falsos conceitos; a técnica da
incorruptibilidade da imaginação; as técnicas de identificação da mentira.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório
conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Paraeducação.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Comunicólogos.
Efeitologia: o efeito cascata da mentira ou o efeito dominó da inverdade.
Binomiologia: o binômio patológico superstições-apriorismos; o binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio fato-versão; o binômio real-imaginário; o binômio fatos encobertos–
–parafatos inescondíveis.
Interaciologia: a interação preconcepção-precipitação; a interação pensamento-emoção;
a interação amoralidade-imoralidade.
Crescendologia: o crescendo mentira-verdade; o crescendo fato jornalístico–fato político–fato jurídico; o crescendo patológico omissão-distorção-inverdade.
Trinomiologia: o trinômio crendices-delírios-tradições; o trinômio erronia-felonia-vilania; o trinômio autassédio-autocorrupção-acriticismo; o trinômio verdade-confiança-credibilidade.
Antagonismologia: o antagonismo verdade relativa / verdade falseada; o antagonismo
autenticidade da tares / edulcoração da tacon; o antagonismo visão / amaurose; o antagonismo
erro / acerto; o antagonismo extremo fonte da mentira / Central Extrafísica da Verdade.
Paradoxologia: o paradoxo autenganológico da maior mentira ser a contada para si
mesmo.
Politicologia: a asnocracia; a mafiocracia; a corruptocracia; a pseudodemocracia.
Legislogia: as Leis do Direito; as Leis do Paradireito; as leis da convivialidade sadia;
as leis de causa e efeito; a lei da impunidade.
Filiologia: a ilusiofilia.
Fobiologia: a autocriticofobia; a neofobia; a xenofobia; o medo da verdade.
Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da abstinência da
Baratrosfera (SAB); a síndrome da distorção imaginativa intencional; a síndrome da distorção
da realidade; a síndrome da mediocrização; a síndrome da mentira; a síndrome de Münchhausen.
Maniologia: a mitomania.
Mitologia: os megamitos; o mito da mentira perfeita.
Holotecologia: a pseudoteca; a absurdoteca; a psicopatoteca; a nosoteca; a cinismoteca;
a cinemateca; a cognoteca.
Interdisciplinologia: a Mentirologia; a Parapatologia; a Nosologia; a Desviologia; a Comunicologia; a Politicologia; a Interprisiologia; a Mentalsomatologia; a Autocogniciologia; a Heterassediologia; a Cosmoeticologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o mentiroso; o mitômano;
o língua de trapo; o repórter cascateiro; o jornalista marrom; o político populista.
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 mentirosa; a mitômana; a língua de trapo; a repórter cascateira; a jornalista marrom; a política populista.
Hominologia: o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens inattentus; o Homo sapiens
ilogicus; o Homo sapiens insensatus; o Homo sapiens autobsessus; o Homo sapiens fanaticus;
o Homo sapiens infantilis; o Homo sapiens bifrons; o Homo sapiens malevolens; o Homo sapiens
amoralis.
V. Argumentologia
Exemplologia: fonte da mentira autoconsciente = a gerada pela pessoa heterassediadora
destilando a inverdade de modo intencional; fonte da mentira inconsciente = a gerada pela pessoa
ingênua, suscetível, impressionável, sugestionável, imatura, ignorante e inexperiente.
Culturologia: a incultura da mentiraria; a cultura do factoide; a cultura da autenticidade técnica; a venda de ilusões generalizadas na cultura do capitalismo selvagem judaico-estadunidense.
Taxologia. Sob a ótica da Mentirologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 100 fontes clássicas mais comuns da mentira, em geral, nas múltiplas áreas de atividade humana, muitas
equivalentes a sinônimos diretos e com alto percentual de inverdade:
01. Adulteração.
02. Aleivosia.
03. Aparência.
04. Arapuca.
05. Ardil.
06. Armadilha.
07. Arteirice.
08. Artifício.
09. Artimanha.
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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.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Balela.
Barganha.
Batota.
Blefe.
Burla.
Cábula.
Calúnia.
Cambalacho.
Camuflagem.
Cavilação.
Chicana.
Cilada.
Conluio.
Conto.
Defraudação.
Demagogia.
Desinformação.
Deslisura.
Dogmática.
Dolo.
Doutrinação.
Embromação.
Embrulho.
Embuste.
Estratagema.
Eufemismo.
Fábula.
Falcatrua.
Falsificação.
Farsa.
Ficção.
Fraude.
Fraudulência.
Fuxico.
Golpe.
Hipocrisia.
História.
Impostura.
Inculcação.
Injúria.
Insinceridade.
Intriga.
Intrujice.
Invencionice.
Inverdade.
Lábia.
Lenda.
Léria.
Lorota.
Ludíbrio.
Maldizer.
Maledicência.
Manigância.
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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.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
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Manobra.
Maquilagem.
Maquinação.
Murmuração.
Mutreta.
Paliativo.
Pantomima.
Paródia.
Patacoada.
Patifaria.
Patranha.
Perfídia.
Peta.
Placebo.
Plagiato.
Poetagem.
Potoca.
Propaganda.
Pulha.
Quimera.
Sagacidade.
Saque.
Simulação.
Socapa.
Solércia.
Subinformação.
Subterfúgio.
Tocaia.
Traficância.
Traição.
Tramoia.
Trampolinagem.
Trapaça.
Trapeira.
Treta.
Truque.
Velhacaria.
Vigarice.
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 fonte da mentira, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Absurdo cosmoético: Recexologia; Nosográfico.
02. Amoralidade: Parapatologia; Nosográfico.
03. Antidireito: Parapatologia; Nosográfico.
04. Argumentação ilógica: Comunicologia; Nosográfico.
05. Artimanha: Cosmoeticologia; Nosográfico.
06. Autocorrupção: Parapatologia; Nosográfico.
07. Autodesorganização: Parapatologia; Nosográfico.
08. Desviacionismo: Proexologia; Nosográfico.
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09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Erro crônico: Errologia; Nosográfico.
Força do atraso: Parapatologia; Nosográfico.
Inautenticidade: Parapatologia; Nosográfico.
Lisura: Cosmoeticologia; Homeostático.
Retardamento mental coletivo: Parapatologia; Nosográfico.
Satisfação malévola: Parapatologia; Nosográfico.
Verbaciologia: Conscienciometrologia; Homeostático.

O IDEAL NA VIDA DA CONSCIN LÚCIDA É IDENTIFICAR
AS FONTES DAS MENTIRAS, SE POSSÍVEL EM TODO HOLOPENSENE PRÓXIMO, A FIM DE EVITAR O ACUMPLICIAMENTO ESPÚRIO COM INTERPRISÕES GRUPOCÁRMICAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda participa, de modo consciente ou inconsciente, de alguma fonte de mentira? Por qual razão?
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FONTE DE ASSOMBRO
(EXPERIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A fonte de assombro é determinado objeto, pessoa, fato, parafato, realidade
ou pararrealidade capaz de gerar impacto, na condição de reação espontânea, inesperada ou instintiva na conscin, homem ou mulher, observadora e emocionalmente predisposta.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo fonte vem do idioma Latim, fons, “fonte; nascente; manancial de
água”. Apareceu no Século XIII. O vocábulo assombrar é de origem controversa, provavelmente
do idioma Latim, umbra, “sombra produzida pelo corpo interposto entre a luz e a Terra; sombreado; lugar à sombra; imagem sem consistência”. Surgiu no Século XIV. A palavra assombro apareceu no Século XVII.
Sinonimologia: 1. Motivo de assombro. 2. Fonte de curiosidade. 3. Causa de espanto.
4. Origem do impacto. 5. Fenômeno singular. 6. Holopensene turbulento.
Neologia. As 3 expressões compostas fonte de assombro, minifonte de assombro
e megafonte de assombro são neologismos técnicos da Experimentologia.
Antonimologia: 1. Local da mesmice. 2. Situação rotineira. 3. Holopensene pacificado. 4. Ocorrência prevista.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Espanto:
ignorância primária.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do assombro; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a fonte de assombro; o assombro-curiosidade; o assombro-surpresa; o assombro-credulidade; o assombro-portento; o assombro-maravilha; o assombro-lavagem subcerebral; a inserção abrupta de algo na pasmaceira do cotidiano; a intervenção da singularidade; o fato
assombroso; o evento impactante; o fenômeno surpreendente; o episódio imprevisto; a surpresa
agradável; a surpresa desagradável; a perplexidade ante a verpon; o detonador da admiração; as
superstições; os folclores; as idolatrias; a quebra da rotina; a alteração do realismo dos fatos; o fator desencadeante da atenção; o ato de arregalar os olhos; a boca aberta de espanto; o aparente
milagre; o desassombro racional; a desdramatização lógica pessoal; a diminuição dos autassédios
emocionais; a minimização das minicrises; o descarte dos surtos de imaturidade.
Parafatologia: a sinalética energética e parapsíquica pessoal.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da descrença.
Enumerologia: o espanto; o susto; a intimidação; o medo; a admiração; o encanto; o fascínio.
Binomiologia: o binômio ação-reação; o binômio cognição-emoção.
Trinomiologia: o trinômio ações-reações-opiniões.
Antagonismologia: o antagonismo lógica / razão; o antagonismo antidiscernimento /
autodiscernimento; o antagonismo conscin questionadora / conscin crédula; o antagonismo experimentador parapsíquico / delirante imaginário; o antagonismo amparo / heterassédio; o antagonismo coragem / covardia; o antagonismo realidade / fantasia.
Filiologia: a espectrofilia; a gnosiofilia; a fatofilia.
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Sindromologia: a síndrome de Stendhal; a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome de Swedenborg.
Holotecologia: a abstratoteca; a abstrusoteca; a controversioteca; a curiosoteca; a fenomenoteca.
Interdisciplinologia: a Experimentologia; a Fenomenologia; a Parafenomenologia;
a Autopesquisologia; a Descrenciologia; a Mentalsomatologia; a Psicossomatologia; a Conviviologia; a Conscienciometrologia; a Consciencioterapia; a Paraprofilaxiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consréu ressomada; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o tenepessista; o projetor consciente; o basbaque.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a tenepessista; a projetora consciente; a basbaque.
Hominologia: o Homo sapiens attractivus; o Homo sapiens inconsciens; o Homo sapiens attonitus; o Homo sapiens vulgaris; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens ilogicus;
o Homo sapiens perplexus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minifonte (fontícula) de assombro = o bilhete de loteria premiado para
o jogador ansioso; megafonte de assombro = a aparição intrafísica do Serenão aos olhos do observador humano atônito.
Fontes. Na análise da Holomaturologia, além da fonte de assombro, há outros múltiplos
tipos ou naturezas de fontes na vida evolutiva da consciência, por exemplo, estas 10, dispostas na
ordem alfabética, a fim de ampliar a cosmovisão do assunto:
01. Fonte de água: a natural; a mineral; a potável; a termal; a limpa; o olho d’água.
02. Fonte de arquétipos: o imaginário coletivo; a imaginação; a Imagisticologia.
03. Fonte de consulta: a enciclopédia; a Holoteca; o livro; o artigo técnico; os textos
científicos.
04. Fonte de informação: a comunicação; os conhecimentos; a Informática; a Internet;
a Arquivologia; a Central Extrafísica da Verdade (CEV).
05. Fonte de inspiração: a paraprocedência da conscin; as autorretrocognições; o amparo extrafísico de função; a interassistencialidade consciencial; a Central Extrafísica da Fraternidade (CEF).
06. Fonte de luz: a energia; a eletricidade; a força elétrica; a usina elétrica.
07. Fonte de poder: a energia imanente; a energia consciencial (EC); a Central Extrafísica de Energia (CEE).
08. Fonte de progresso: a Ciência; a Tecnologia, quando pacifista; os centros de pesquisas; a universidade.
09. Fonte de recreação: o playground; o clube; o ginásio; o salão de fitness; o body-building.
10. Fonte de renda: o trabalho; o negócio; o empreendimento; a empresa; a profissão.
Caracterologia. Segundo a Psicossomatologia, o assombro da conscin pode ser classificado em duas categorias básicas:
1. Assombro sadio: hígido; homeostático; positivo; limpo; evolutivo.
2. Assombro doentio: patológico; negativo; espúrio; regressivo.
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Taxologia. Sob a ótica da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 20
exemplos de fontes de assombro comuns na vida humana moderna:
01. Aparição. O fenômeno parapsíquico da aparição da consciex à conscin.
02. Atleta. O atleta de maratona batendo o recorde olímpico ante os espectadores.
03. Autopsicofonia. A vivência pela conscin do fenômeno da autopsicofonia.
04. Autorretrocognição. A prova vivenciada da autorretrocognição pela conscin parapsíquica sobressaltada.
05. Clandestino. A descoberta, em pleno voo, do passageiro clandestino dentro do
avião.
06. Coelho. O coelho saindo de dentro da cartola do mágico profissional.
07. Contorcionista. A mulher contorcionista na apresentação pública do circo.
08. Decolagem. A autovivência do impressionante fenômeno de desprendimento ou decolagem do psicossoma.
09. Doente. A melhoria ou recuperação surpreendente do paciente desenganado.
10. Encontro. O encontro com o velho amigo depois de décadas de ausência.
11. EQM. A autovivência da experiência da quase morte pela pessoa materialista.
12. Extrapolação. A autovivência da condição da extrapolação da autocompetência
evolutiva.
13. Furo. A revelação ao público, em primeira mão, pela imprensa, do fato momentoso.
14. Gravidez. A constatação da gravidez indesejada pela jovem mãe solteira.
15. Menina. A performance precoce da menina pianista, virtuosa, superdotada.
16. Mulher. O truque da mulher viva, aparentemente cerrada ao meio, no palco.
17. Popstar. A passagem inesperada, na rua, da jovem popstar perturbadoramente bonita.
18. Presente. O valioso presente recebido de surpresa do parente afastado.
19. Primener. A ocorrência inédita da condição autovivenciada da primavera energética.
20. Trapezista. O clímax do malabarismo do artista suspenso no trapézio.
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 fonte de assombro, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Descrenciologia: Experimentologia; Homeostático.
2. Fatuística: Experimentologia; Neutro.
3. Frustração: Psicossomatologia; Nosográfico.
4. Fruto experimental: Experimentologia; Homeostático.
5. Interação essência-acidente: Mentalsomatologia; Nosográfico.
6. Musa científica: Experimentologia; Neutro.
7. Surpreendência: Conviviologia; Neutro.

SEM A AUTOLUCIDEZ DA CONSCIÊNCIA OBSERVADORA,
É IMPRATICÁVEL A IDENTIFICAÇÃO DA FONTE DE ASSOMBRO E DA CONSEQUENTE ABORDAGEM TÉCNICA
E ANÁLISE LÓGICA DO FATO OU PARAFATO SINGULAR.
Questionologia. Você já testemunhou a manifestação de alguma fonte de assombro?
Porventura, já provocou e foi, por si mesmo, alguma fonte de assombro?
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FONTE DE CONTROLE
(CONVIVIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A fonte de controle é a procedência, matriz, origem, conscin, consciex, local, empresa, órgão, instituição, dispositivo ou mecanismo de onde procede a manutenção da controladoria sobre a pessoa nesta dimensão consciencial.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo fonte vem do idioma Latim, fons, “fonte; nascente; manancial de
água”. Surgiu no Século XIII. O vocábulo controle procede do idioma Francês, contrôle, “lista;
rol; registro em duplicata; contralista”, derivando para as acepções “verificação; controle; fiscalização”, e este do idioma Latim edieval, contrarotulus, composto de contra, “em oposição; contra”, e rotulus, “rolo; cilindro; rolo de escritos; rol; lista”. Apareceu em 19 .
Sinonimologia: 1. Matriz controladora. 2. Origem do controle. 3. Pessoa controladora.
4. Superintendência. 5. Heterocontrole. 6. Telecontrole.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 20 cognatos derivados do vocábulo controle:
autocontrole; biocontrole; controlabilidade; controlada; controlado; controlador; controladora;
controladoria; controlar; controlável; controle-mestre; controlista; controlo; descontrolada;
descontrolado; descontrolador; descontroladora; descontrolar; descontrole; retrocontrole.
Neologia. As 3 expressões compostas maxifonte de controle, megafonte de controle
e minifonte de controle são neologismos técnicos da Conviviologia.
Antonimologia: 1. Fonte de descontrole. 2. Autocontrole. 3. Pessoa controlada.
4. Conscin subordinada.
Estrangeirismologia: o microchip; o paramicrochip; o controller.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente da visão humana.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da liberdade; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a fonte de controle; a fonte sadia de controle; a fonte poluída de controle;
a fonte patológica; a função controladora; a extensão do heterocontrole; a fonte descontroladora;
a ação livre do indivíduo; o direito à liberdade condicionada; a ação restritiva; a vigilância excessiva dos cidadãos; o freio exterior; a fiscalização onipresente; a heterocensura; a censura religiosa; a censura política; a censura da mídia; a exorbitância do poder; o monopólio; a ditadura; a cartelização; a máfia; o rompimento das cadeias e cangas; o respeito ao direito das consciências;
o exercício da controladoria; a toxicomania como megafonte de descontrole; a controladoria rígida do exército; a extensão do livre arbítrio pessoal; o monitoramento a distância; o controle remoto; o telecomando; as televisões; os satélites de observação; a queda do nível da força presencial;
a vida evolutiva inevitável da interdependência interconsciencial.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a projetabilidade
lúcida; o parapsiquismo como sendo a chave da megaliberdade; o amparador extrafísico de função; o evoluciólogo do grupo evolutivo; a Central Extrafísica de Energia (CEE).
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica; o laboratório conscienciológico da dupla evolutiva; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia;
o laboratório conscienciológico da grupalidade.
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Enumerologia: o condomínio fechado; a sequência de controle; o controle remoto;
a barra de controle; a higiene social; a regulação automática; a economia de guerra.
Binomiologia: o binômio liberdade-responsabilidade.
Polinomiologia: o polinômio autoritário municipal-estadual-federal-internacional;
o polinômio forças-fraquezas-ensejos-coerções.
Politicologia: a autocracia; o totalitarismo; a ditadura; a asnocracia.
Sindromologia: a síndrome do canguru; a síndrome da ectopia afetiva (SEA).
Maniologia: a teomania; a religiomania; a idolomania.
Holotecologia: a mensuroteca; a administroteca; a monitoroteca; a segurançoteca.
Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Intrafisicologia; a Extrafisicologia; a Grupocarmologia; a Sociologia; a Policarmologia; a Liberologia; a Holomaturologia; a Evoluciologia;
a Cosmoeticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a pessoa controlada; a pessoa controladora; a conscin heterassediada;
a conscin possessa; a autoridade; a personalidade controlável; a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente;
a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a semiconsciex; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o fiscal; o guarda-costas; o guarda de segurança; o acoplamentista;
o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista;
o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente;
o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial;
o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador;
o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano;
o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a fiscal; a guarda-costas; a acoplamentista; a agente retrocognitora;
a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a evolucióloga;
a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente
ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens moderator; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens
gruppalis; o Homo sapiens interpraesidiarius; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens
despertus; o Homo sapiens teleguiatus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minifonte de controle = o parceiro ou parceira da dupla evolutiva; maxifonte de controle = o superior hierárquico sobre o funcionário do último escalão; megafonte de
controle = a administração do presídio sobre o criminoso encarcerado.
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Taxologia. Sob a ótica da Conviviologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 categorias de fontes controladoras mais comuns da personalidade humana, incluindo até as coleiras
sociais do ego:
01. Advogado: a junta jurídica de defesa do patrimônio pessoal; os tribunais.
02. Amparadores: os assistentes extrafísicos de função.
03. Assediadores: os acompanhantes extrafísicos patológicos.
04. Autobiografia: a autodefesa do amor próprio ou do orgulho pessoal.
05. Autoconsciência: a holomaturidade da conscin; a inteligência evolutiva (IE).
06. Chefe: o superior na hierarquia das atividades pessoais.
07. Cosmoética: a consciência ética da própria personalidade.
08. Interprisão: a inseparabilidade grupocármica dentro da Interprisiologia.
09. Médico: ou o psicólogo ou analista; a defesa da saúde.
10. Mestres: os docentes dedicados à educação formal.
11. Padres: os sacerdotes profissionais da religião; os dogmas e lavagens subcerebrais.
12. Pais: ou os responsáveis; os pilares da família nuclear.
13. Partido político: as agremiações do poder na Sociologia; a Constituição Federal.
14. Policiais: os guardas de segurança; os mantenedores da lei e da ordem na Socin.
15. Profissão: os meios da sobrevivência humana; o Conselho Profissional.
Liberologia. Segundo a Evoluciologia, eis a base evolutiva racional entre o livre arbítrio
pessoal e o heterodeterminismo: quanto mais evoluída e equilibrada, maior a liberdade condicionada da consciência no Cosmos.
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 fonte de controle, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Antipodia consciencial: Conviviologia; Neutro.
2. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
3. Central Extrafísica de Energia: Extrafisicologia; Homeostático.
4. Código pessoal de Cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
5. Companhia constrangedora: Conviviologia; Neutro.
6. Gurulatria: Parapatologia; Nosográfico.
7. Interassistenciologia: Conviviologia; Homeostático.

AS FONTES DE CONTROLE DA CONSCIN SURGEM DE
MÚLTIPLOS SETORES DAS EXISTÊNCIAS HUMANA E EXTRAFÍSICA. IMPORTA SEMPRE ANALISAR SE A CONTROLADORIA SOBRE SI É EXCESSIVA OU ATÉ PATOLÓGICA.
Questionologia. Você, na maior parte do tempo, é mais pessoa controladora ou controlada? Em relação a quem? Qual tipo de controladoria superintende mais você?
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FONTE HISTÓRICA
(HISTORIOGRAFOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A fonte histórica é o conjunto de indícios, vestígios e indicações de informações produzido pelas consciências em geral, de maneira lúcida ou não, podendo ser material
ou imaterial, utilizado por pesquisadores, especialmente historiógrafos, a fim de analisar, examinar e interpretar determinado comportamento, fato, personalidade e / ou sociedade considerando
o Zeitgeist da época.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo fonte vem do idioma Latim, fons, “fonte; nascente; manancial de
água”. Apareceu no Século XIII. O vocábulo história deriva do mesmo idioma Latim, historia,
“História; História Universal; narração; descrição; conto; aventura; fábula”, e este do idioma Grego, historia, “História; pesquisa; informação; relato”. Surgiu no Século XIV.
Sinonimologia: 1. Manancial histórico. 2. Recurso de pesquisa histórica. 3. Cabedal
para análise histórica. 4. Testemunho histórico. 5. Matéria-prima do exercício de historiador.
Neologia. As duas expressões compostas fonte histórica inicial e fonte histórica avançada são neologismos técnicos da Historiografologia.
Antonimologia: 1. Previsão fatuística. 2. Fonte futurística.
Estrangeirismologia: o laptop pessoal contribuindo nas pesquisas; o feeling na seleção
das fontes; o upgrade das abordagens evolutivas; o Volksgeist de cada cultura pesquisada.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à formação das autocognições historiográficas.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Pesquisa:
garimpagem ininterrupta. Fontes embasam discursos.
Coloquiologia: a bola da vez na pesquisa; a evitação de fazer vistas grossas; a necessidade de ter olhos de ver para identificar as fontes históricas; o ato de achar pêlo em ovo nas fontes estudadas; a leitura à contrapêlo das fontes históricas.
Citaciologia. Eis duas citações exemplificando o assunto: – A história é êmula do tempo,
repositório dos fatos, testemunha do passado, exemplo do presente, advertência do futuro (Miguel de Cervantes, 1547–1616). Nada realmente aconteceu até que tenha ficado registrado (Virgínia Woolf, 1882–1941).
Proverbiologia. Eis controverso provérbio da Antiguidade relativo ao tema: – A História
é o livro dos reis.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da pesquisa historiográfica; os evoluciopensenes;
a evoluciopensenidade; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os genopensenes; a genopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os holomnemopensenes; a holomnemopensenidade.
Fatologia: a fonte histórica; os artefatos do saber; o cosmograma; o colecionismo; a preservação da memória; as conscins produzindo, inconscientemente, fontes históricas; as pesquisas
de campo; o objeto de pesquisa sinalizando a seleção das fontes; o poliglotismo decifrando diferentes fontes; o tratamento específico para as diferentes fontes de pesquisa; as descobertas de tesouros do passado; as fontes históricas representando o legado da Humanidade; a interpretação
das fontes; a lapidação da fonte; o silêncio da fonte; a ética na utilização das fontes; as fontes ajudando na construção da narrativa explicativa; a argumentação historiográfica; a história do uso
das fontes; as diferentes interpretações sobre a mesma fonte histórica; os arquivos públicos repositórios das fontes históricas; as fontes destruídas por ditaduras; as Metodologias de uso das fon-
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tes; a análise imprescindível do contexto histórico; os cuidados no manuseio de materiais antigos;
o estudo da Paleografia no entendimento da leitura das fontes; o descobrimento de personalidades
do passado a partir do estudo das fontes; os indícios culturais deixados pelas comunidades ágrafas; as discussões historiográficas norteando a importância das fontes; a inexistência de testemunhos neutros; as críticas internas e externas das fontes escritas, arqueológicas e artísticas; a investigação da autenticidade documental; a diferença óbvia entre fonte e realidade; o fato das fontes
serem representação a determinado momento histórico; o gosto em escarafunchar papéis antigos;
as ciências auxiliares da História contribuindo na decifração das fontes; o abertismo intelectual às
neofontes cognitivas; a perspicácia em encontrar fontes; as instituições arquivísticas; as bibliotecas; os cartórios; a importância do patrimônio documental internacional, regional e nacional;
a acessibilidade ao patrimônio documental; o esforço de ativistas na preservação dos patrimônios
culturais da Humanidade; o dever de memória; as diretrizes da UNESCO para a salvaguarda do
patrimônio documental do Mundo; a Federação Internacional de Associações de Bibliotecários
e Bibliotecas (IFLA).
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a importância de
utilizar a cápsula do tempo para as próximas vidas humanas; as fontes parafenomênicas enriquecendo as autopesquisas da conscin parapsíquica; a parapsicoteca da Holo-História das consciências; as inspirações extrafísicas tangenciando a pesquisa historiográfica; a quebra do paradigma
convencional no descobrimento de personalidades consecutivas a partir do parapsiquismo lúcido;
as retrocognições ajustando as informações das fontes históricas; o desenvolvimento da memória
contribuindo para a crescente recuperação da holomemória; a pangrafia auxiliando o refinamento
parapsíquico no desenvolvimento pesquisístico.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo acúmulo de resquícios–Enciclopédia da Humanidade;
o sinergismo acontecimento histórico–objeto de análise histórica.
Principiologia: o princípio ―nada deve ser desprezado‖; o princípio da descrença (PD)
ininterrupto; o princípio da cautela pesquisística; o princípio ―contra fatos não há argumentos‖;
o princípio da inexistência da inutilidade da fonte.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) conscientizando quanto à qualificação dos registros historiográficos.
Teoriologia: as teorias historiográficas; a teoria da Hermenêutica Científica.
Tecnologia: a técnica do detalhismo máximo na análise das fontes; as normas técnicas
para transcrição e edição de documentos manuscritos; as técnicas de investigação, seleção
e anotação; a técnica do carbono 14 para identificar datações.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do Cosmograma; o laboratório
conscienciológico das retrocognições; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia;
o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Para-História.
Efeitologia: os efeitos motivadores das investigações historiológicas; os efeitos profiláticos ao memoricídio; o efeito cosmovisiológico da análise do acervo de registros; os efeitos patológicos pós-guerra de destruição dos patrimônios culturais; o efeito da heurística sobre a fonte
analisada.
Neossinapsologia: as neossinapses obtidas a partir das investigações detalhistas das
fontes históricas; o estudo da História criando neossinapses de recuperação holobiográfica.
Ciclologia: o ciclo da pesquisa racional.
Enumerologia: as fontes orais; as fontes arqueológicas; as fontes impressas; as fontes
documentais; as fontes biográficas; as fontes audiovisuais; as fontes epigráficas.
Binomiologia: o binômio fato-versão; o binômio objetividade-subjetividade; o binômio
curiosidade-pesquisa.
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Interaciologia: a interação detalhismo-cosmovisão; a interação generalismo-especialismo.
Crescendologia: o crescendo objetivo pesquisístico–coleta de fontes–interpretação;
o crescendo intelectivo de apreensão das minudências.
Trinomiologia: o trinômio análise-classificação-registro.
Polinomiologia: o polinômio pesquisístico delimitar pesquisa–coletar fontes–analisar
dados–interpretar a História; o polinômio cronológico eventos-datas-nomes-números; o polinômio investigar-auscultar-compreender-grafar.
Antagonismologia: o antagonismo retalho / colcha; o antagonismo aproveitamento
/ desperdício; o antagonismo pedrinha / mosaico; o antagonismo peça / puzzle; o antagonismo
partícula / Tudologia; o antagonismo egocarma / policarma; o antagonismo Pesquisologia / Mateologia.
Paradoxologia: o paradoxo de o historiógrafo encontrar disponíveis muitas fontes, porém, poucas verdades.
Politicologia: a conscienciocracia; a democracia; a discernimentocracia; a paracienciocracia; a paradireitocracia; a lucidocracia; a culturocracia; a relevância dos registros históricos
na conscientização política.
Legislogia: a lei do maior esforço pesquisístico; as leis internacionais de preservação
da cultura mundial.
Filiologia: a cronofilia; a mnemofilia; a bibliofilia; a leiturofilia; a grafofilia; a cogniciofilia; a pesquisofilia.
Fobiologia: a bibliofobia; a pesquisofobia; a cronofobia.
Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial.
Maniologia: a grafomania; a nostomania; a intelectomania.
Mitologia: o mito do passado morto; o mito da imparcialidade da História; o mito da
fidedignidade do documento oficial; o mito de Clio.
Holotecologia: a holomnemoteca; a nosoteca; a retrocognoteca; a historioteca; a documentoteca; a cosmogramoteca; a inventarioteca.
Interdisciplinologia: a Historiografologia; a Historiologia; a Arquivologia; a Iconologia; a Arqueologia; a Antropologia; a Museologia; a Intrafisicologia; a Mentalsomatologia; a Biblioteconomia; a Informática; a Infocomunicologia; a Mnemossomatologia; a Estatística; a Inventariologia; a Tudologia; a Proexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o historiador; o historiógrafo; o bardo; o arquivista; o escriba; o memorialista; o depoente; o jornalista; o arqueólogo; o antropólogo; o paleontólogo; o escritor; o intelectual; o curador; o bibliotecário; o museólogo; 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 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 verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a historiadora; a historiógrafa; a arquivista; a escriba; a memorialista;
a depoente; a jornalista; a arqueóloga; a antropóloga; a paleontóloga; a escritora; a intelectual;
a curadora; a bibliotecária; a museóloga; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora
intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compas-
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sageira 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 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 verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens activus; o Homo sapiens autodidacticus; o Homo sapiens accumulator; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens heuristicus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens experimentor.
V. Argumentologia
Exemplologia: fonte histórica inicial = os recursos bibliográficos utilizados pelos pesquisadores novatos nas pesquisas historiográficas; fonte histórica avançada = a utilização da fonte primária cercada de dezenas de recursos, pelos pesquisadores veteranos nas pesquisas historiográficas.
Culturologia: a cultura do armazenamento das fontes; a cultura da preservação patrimonial; a cultura do arquivamento técnico.
Fatos. A matéria-prima da historiografia são as fontes, selecionadas pelo(a) pesquisador(a), segundo critérios pessoais e objetivos de pesquisa.
Cosmovisão. Cabe à conscin pesquisadora lúcida coletar o máximo de fontes possíveis
para analisar determinada realidade. Tal procedimento enriquece as interpretações e favorece
a profilaxia quanto aos apriorismos intelectuais.
Taxologia. Sob a ótica da Historiografologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
50 realidades de fontes históricas classificadas em 4 tipos, possíveis de serem utilizadas pelas
conscins lúcidas, pesquisadoras, atentas:
A. Fontes audiovisuais:
01. Filmes.
02. Fotos.
03. Iconografia.
04. Músicas.
05. Obras de arte.
06. Petróglifos.
07. Pinturas rupestres.
B. Fontes escritas:
08. Anúncios.
09. Atas.
10. Biografias.
11. Cartazes.
12. Cartografias.
13. Censos.
14. Certidões.
15. Charges.
16. Contratos.
17. Diários oficiais.
18. Diários pessoais.
19. Documentos.
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Epigrafia.
Hinos.
Inquéritos.
Jornais.
Leis.
Livros.
Manuscritos.
Paleografia.
Papiro.
Registros.
Revistas.
Tablitas.
Testamentos.

C. Fontes materiais:
33. Adornos.
34. Armas.
35. Arquitetura.
36. Cerâmicas.
37. Esculturas.
38. Esqueletos.
39. Estelas.
40. Ferramentas.
41. Joias.
42. Moedas.
43. Ossos.
44. Prédios.
45. Utensílios.
46. Vestimentas.
D. Fontes orais:
47. Depoimentos, relatos.
48. Entrevistas.
49. Lendas.
50. Mitos.
Memoricídio. As fontes históricas são verdadeiras cápsulas do tempo, representando
a evolução do pensamento, dos descobrimentos e das conquistas da Sociedade Humana. Apesar
da indiscutível importância para a comunidade internacional, presente e futura, muitas são destruídas ou correm o risco de desaparecer.
Causas. Sob a ótica da Preservaciologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 15
principais causas da destruição ou desaparecimento das fontes:
01. Ciclones.
02. Conveniências políticas.
03. Deteriorações.
04. Guerras.
05. Incêndios.
06. Inundações.
07. Mudanças.
08. Negligências.
09. Pichações.
10. Pragas.
11. Queimadas.
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Roubos.
Saques.
Terremotos.
Tráficos.
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 fonte histórica, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acumulabilidade: Experimentologia; Neutro.
02. Aprofundamento da pesquisa: Experimentologia; Neutro.
03. Arquivologia: Experimentologia; Neutro.
04. Bibliologia: Mentalsomatologia; Homeostático.
05. Detalhismo: Experimentologia; Homeostático.
06. Exumação historiográfica: Pesquisologia; Neutro.
07. Fontificação: Experimentologia; Neutro.
08. História Oral: Historiografologia; Neutro.
09. Inventariologia: Proexologia; Homeostático.
10. Leitura correta: Cosmovisiologia; Homeostático.
11. Pesquisa curiosa: Experimentologia; Neutro.
12. Pesquisador independente: Experimentologia; Homeostático.
13. Princípio da descrença: Mentalsomatologia; Homeostático.
14. Retropensenidade: Pensenologia; Neutro.
15. Taxologia do conhecimento: Mentalsomatologia; Neutro.

CABE AO HISTORIÓGRAFO INTERROGAR CONJUNTURAS,
INVESTIGAR, ANALISAR, DESVENDAR MÚLTIPLAS INTERPRETAÇÕES DA REALIDADE INTRAFÍSICA, COM A AJUDA
IMPRESCINDÍVEL DAS DIFERENTES FONTES HISTÓRICAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, reconhece a relevância das fontes históricas? Em
qual patamar está a autopesquisa historiográfica? Qual o nível de utilização das fontes históricas
no aprofundamento das pesquisas pessoais?
Bibliografia Específica:
1. Pinsky, Carla Bassanezi; Org.; Fontes Históricas; revisores Dida Bessana & Lilian Aquino; 302 p.; 9 caps.;
56 citações; 5 fotos; 3 ilus.; 9 microbiografias; 395 notas; 288 refs.; 23 x 16 cm; br.; Editora Contexto; São Paulo, SP;
2010; páginas 10 a 300.
2. Pinski, Carla Bassanezi & De Luca, Tania Regina; Orgs.; O Historiador e suas Fontes; 334 p.; 13 caps.;
76 citaçõess; 1 enu.; 11 ilus.; 24 refs.; 23 x 16 cm; enc.; Editora Contexto; São Paulo, SP; 2012; páginas 9 a 30.

M. M.
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FONTIFICAÇÃO
(EXPERIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A fontificação é o método, ato ou processamento de autopesquisa capaz de
tornar determinado recurso secundário ou aparentemente descartável de investigação, intra ou extrafísico, confiável fonte de informação e consulta técnica ou paratécnica, seja de imediato ou em
época oportuna.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo fonte vem do idioma Latim, fons, “fonte; manancial de água; nascente”. Surgiu no Século XIII. O elemento de composição ficação deriva também do idioma Latim, ficare, que se documenta com a noção de “tornar em estado de; transformar em”.
Sinonimologia: 1. Geração de fonte informacional. 2. Criação de consultor. 3. Identificação de indicador técnico. 4. Construção de informador.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 13 cognatos derivados do vocábulo fonte: antifontificação; fontainha; fontal; fontana; fontanal; fontanária; fontanário; fontano; fontícola; fontícula; fontificação; fontificar; fontinal.
Neologia. Os 2 vocábulos fontificação e antifontificação e as duas expressões compostas
fontificação mínima e fontificação máxima são neologismos técnicos da Experimentologia.
Antonimologia: 1. Antifontificação. 2. Desfontificação. 3. Antipesquisologia; Dogmática.
Estrangeirismologia: o laptop pessoal; o Projectarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscernimento.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Pesquisar:
entrecruzar achados.
II. Fatuística
Pensenologia: a autorreceptividade aos neopensenes; a grafopensenidade conjunta; os
lateropensenes; a lateropensenidade; os circumpensenes.
Fatologia: a fontificação; o ato de fontificar; a fontificação das aparentes ninharias;
a fontificação doméstica; a fontificação internacional; a fontificação extrafísica; a Nanotecnologia
observacional; a autocosmovisão técnica; a atenção maior aos informes secundários; o seixo de
hoje pode ser a pérola negra e rara de amanhã; o melhor é fontificar o informe quando na dúvida;
o feeling da recolta dos miúdos; a elevação do gabarito dos informes; a valorização da aparente
tralha; a minúcia das datações; os nomes próprios; o levantamento dos bagulhos energéticos escritos; a transformação de tudo em fonte utilitária; a antifontificação; o banco de dados pessoal;
a biblioteca pessoal; o enciclopedismo; o generalismo; a randomização; o atacadismo consciencial; as nuanças; as regras da Economia Intelectual; a interatividade das minúcias; o entendimento
dos fenômenos da sincronicidade; o fato inexpressivo agora e superrelevante depois; a melhoria
da automemorização registrada; a autorganização do detalhismo; a acumulação dos achados
científicos.
Parafatologia: o desenvolvimento do autoparapsiquismo.
III. Detalhismo
Tecnologia: a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade.
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório
conscienciológico das técnicas projetivas; o laboratório conscienciológico do cosmograma.
Enumerologia: a pulverização; a anatomização; a dissecção; a microtomia; o detalhismo; a minuciosidade; a pontualização.
Binomiologia: o binômio pesquisa-fonte.
Trinomiologia: o trinômio pesquisa-achado-fundamentação.
Antagonismologia: o antagonismo abstração / concretude.
Filiologia: a neofilia.
Holotecologia: a experimentoteca; a pesquisoteca; a metodoteca; a ciencioteca; a cognoteca.
Interdisciplinologia: a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Conformática; a Inventariologia; a Arquivística; a Conviviologia; a Parapercepciologia; a Projeciologia; a Paratecnologia; a Heuristicologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin poliédrica; 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 teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação;
o informante inconsciente.
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 teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de
ação; a informante inconsciente.
Hominologia: o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens activus; o Homo sapiens autodidacticus; o Homo sapiens accumulator; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens heuristicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: fontificação mínima = o recurso intrafísico ou humano tornado fonte de
informação pesquisística; fontificação máxima = o recurso extrafísico ou parapsíquico tornado
fonte de informação pesquisística.
Taxologia. Segundo a Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 30 realidades ou pararrealidades passíveis de serem fontificadas ou fontificáveis com registros pela conscin lúcida, pesquisadora, atenta:
01. Acoplamentarium: a participação em curso.
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02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Amigo: estudioso.
Amparador: intra ou extrafísico.
Amparo: de função.
Automemória: o conhecimento pessoal antigo.
Caderno: de notas ou de campo; o vocábulo esquecido.
Carta: a comunicação pessoal.
Colega: de estudo; de profissão.
Diário: íntimo com notas díspares.
Documento: na hora do descarte.
Duplista: parceiro ou parceira de dupla evolutiva.
Efêmero: o item da coleção da Efemerologia.
Entrevista: até o momento desprezada, seja própria ou alheia.
Enumeração: a listagem supostamente ultrapassada.
Filme: visto; a fala do personagem.
Heterocrítica: até agora desprezível.
Internet: o dado a ser estudado com tempo maior.
Livro: didático; esquecido na prateleira; o capítulo relevante.
Mesa-redonda: a ideia desprezada.
Notas: escritas nos livros lidos.
Ofiex: pessoal funcionante.
Pasta: com nótulas na ocasião considerada sem valor.
Professor: veterano.
Rádio: a expressão interessante do locutor da emissora.
Recorte: de periódico do cosmograma pessoal.
Revista: antiga.
Televisão: o fato secundário comentado.
Tenepes: pessoal; o pormenor do pedido no tenepessismo.
Tese: o argumento da tese alheia.
Vitrine: o objeto inusitado exposto.
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 fontificação, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acumulabilidade: Experimentologia; Neutro.
02. Aprofundamento da pesquisa: Experimentologia; Neutro.
03. Autodidatismo: Parapedagogiologia; Neutro.
04. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
05. Bibliologia: Mentalsomatologia; Homeostático.
06. Detalhismo: Experimentologia; Homeostático.
07. Inventariologia: Proexologia; Homeostático.
08. Leitura correta: Cosmovisiologia; Homeostático.
09. Pesquisa curiosa: Experimentologia; Neutro.
10. Pesquisador independente: Experimentologia; Homeostático.

A FILOSOFIA DA FONTIFICAÇÃO É NÃO MENOSPREZAR
A MÍNIMA OCORRÊNCIA PONTUAL CAPAZ DE SER FONTIFICADA NO UNIVERSO DE PESQUISA INSTALADO PELAS TÉCNICAS DO DETALHISMO E DA EXAUSTIVIDADE.
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Questionologia. Vale a pena você identificar os próprios recursos capazes de serem fontificáveis? Você já pensou sobre fontificar algum recurso disponível?
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FORÇA DO ATRASO
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A força do atraso é aquele fator, variável, postura, ato, erro, omissão ou
distorção capaz de travar a evolução lúcida da consciência e, consequentemente, do próprio grupocarma, em qualquer setor ou linha de atividade construtiva.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo força vem do idioma Latim, fortia, “força”. Surgiu no Século XIII.
A preposição a deriva também do idioma Latim, ad. O vocábulo trás procede igualmente do idioma Latim, trans, “além; para lá de”. A palavra atraso apareceu no Século XVIII.
Sinonimologia: 1. Poder motor do atraso. 2. Potência do atraso. 3. Fator do atraso.
4. Fator do regressismo.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 5 cognatos do vocábulo atraso: atrasada; atrasado; atrasador; atrasamento; atrasar.
Neologia. As 3 expressões compostas força do atraso, força do atraso pessoal e força
do atraso coletivo são neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 1. Força da evolução. 2. Potência do progresso. 3. Fator do progressismo. 4. Poder motor da evolução.
Estrangeirismologia: o hacker; o hooligan.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, especificamente da visão.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Atraso significa deseducação.
II. Fatuística
Pensenologia: os patopensenes; a patopensenidade; os subpensenes; o holopensene pessoal patológico; a fôrma holopensênica doentia; os autopensenes falaciosos.
Fatologia: a força do atraso; o atraso evolutivo; o atraso parapsíquico; o atraso cosmoético; na vida intrafísica há de se considerar as forças do atraso; na vida extrafísica há de se considerar as paraforças do atraso; o autassédio; o heterassédio; o porão consciencial do adulto;
a obstrução intelectual; o egocentrismo do adulto; a Idade das Trevas; a superstição; o apedeutismo; o idiotismo cultural; as censuras; as torturas; a pena de morte; a religião; os fascínios de
grupo; as coleiras sociais do ego; as ficções em geral; a mentiraria; os factoides; a crendice;
a idiotice; a mesmice; a filosofice; a literatice; a Arte; a Ciência Eletronótica; a Socin Patológica;
a opinião pública; os tolicionários; as frivolidades da Inutilogia.
Parafatologia: a não vivência do estado vibracional (EV) profilático; a falta da sinalética energética e parapsíquica pessoal.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia.
Enumerologia: o antiparapsiquismo; o regressismo; o obscurantismo; o Ignorantismo;
o nacionalismo; o fanatismo; o belicismo.
Binomiologia: a incompreensão do binômio crise-crescimento; o binômio homem-bomba; o binômio ditadura-pobreza; o binômio guerra-matança.
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Trinomiologia: o trinômio ataque-invasão-destruição; o trinômio crendices-delírios-tradições; o trinômio drogas-armas-crimes.
Antagonismologia: o antagonismo visão / amaurose; o antagonismo cognição / emoção; o antagonismo amor / ódio.
Politicologia: a genuflexocracia; a teocracia; a idolocracia; a gurucracia; a assediocracia; a barbarocracia; a baionetocracia; a burocracia.
Filiologia: a teofilia; a gurufilia.
Fobiologia: a raciocinofobia; a criticofobia; a xenofobia; a neofobia.
Maniologia: a teomania; a idolomania; a fracassomania; a nosomania; a tabacomania;
a alcoolomania.
Mitologia: os mitos de todas as naturezas e origens.
Holotecologia: a psicopatoteca; a dogmaticoteca; a criminoteca; a belicosoteca; a nosoteca; a absurdoteca; a mitoteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Desviologia; a Dogmatologia; a Interprisiologia; a Evoluciologia; a Sociologia; a Descrenciologia; a Nosologia; a Psiquiatria; a Psicologia;
a Consciencioterapia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a pessoa falsa; a consréu mentirosa; a conscin baratrosférica; a isca humana
inconsciente; a personalidade desorganizada; a massa humana impensante.
Masculinologia: o assedin; o assediex; o desamparador; o condutor desorientador; o asneirento; o mutilado cosmoético; o deseducador; o espertalhão; o monopolista; o antepassado de
si mesmo; o poliqueixoso; o vampiro humano; o ditador; o narcotraficante; o parasitão; o fanático; o vândalo; o retardador da evolução consciencial; o criminoso; o embusteiro; o enganador;
o encrenqueiro; o jogador compulsivo; o charlatão; o desviacionista; o zuretão; o doutor-primata.
Femininologia: a assedin; a assediex; a desamparadora; a condutora desorientadora;
a asneirenta; a mutilada cosmoética; a deseducadora; a espertalhona; a monopolista; a antepassada de si mesma; a poliqueixosa; a vampiresa humana; a narcotraficante; a parasitona; a fanática;
a vândala; a retardadora da evolução consciencial; a criminosa; a embusteira; a enganadora; a encrenqueira; a jogadora compulsiva; a charlatona; a desviacionista; a zuretona.
Hominologia: o Homo obtusus; o Homo sapiens fanaticus; o Homo sapiens inauthenticus; o Homo sapiens obsessor; o Homo sapiens malevolens; o Homo sapiens insensatus; o Homo sapiens erraticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: força do atraso pessoal = o suicídio; força do atraso coletivo = a toxicomania.
Culturologia: o atraso cultural.
Superlativologia. Segundo a Evoluciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10
causas ou fatores destacados entre as maiores forças gerais do atraso evolutivo das consciências
na Terra, no Terceiro Milênio:
01. Antiecologia: a transformação da Terra em lixeira planetária.
02. Autassedialidade: a acriticidade; a autocorrupção; o linchamento.
03. Bomba atômica: o belicismo; a guerra; o tráfico internacional de armas.
04. Desafeição: a antifraternidade; a anticosmoética; a interprisão grupocármica.
05. Desinformação: a malinformação; a antinformação; as políticas erradas.
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06.
07.
08.
09.
10.

Heterassedialidade: a acriticidade; a heterocorrupção.
Ignorância: a imaturidade; a inexperiência; os Estados Paralelos.
Suicídio: o autocídio; a gestante-bomba.
Teoterrorismo: as religiões belicistas; os fundamentalismos subumanos.
Toxicomania: a leve e a pesada; o tráfico internacional de tóxicos.

Taxologia. Sob a ótica da Autodiscernimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 tipos de atrasos, em geral, de naturezas diversas:
01. Atraso cosmoético: ausência de princípios racionais.
02. Atraso cultural: ausência da autodidaxia.
03. Atraso escolar: deseducação formal.
04. Atraso evolutivo: mediocrismo da robéxis.
05. Atraso ideológico: inconsciência política.
06. Atraso por inadimplência: Antieconomia.
07. Atraso mental: falta de desenvolvimento genético.
08. Atraso neofóbico: comodismo doentio.
09. Atraso parapsíquico: desconhecimento da Energossomatologia.
10. Atraso tecnológico: obscurantismo primário.
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 força do atraso, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Assedin: Parapatologia; Nosográfico.
02. Autodesorganização: Parapatologia; Nosográfico.
03. Autopatia: Parapatologia; Nosográfico.
04. Guia desorientador: Parapatologia; Nosográfico.
05. Gurulatria: Parapatologia; Nosográfico.
06. Interiorose: Parapatologia; Nosográfico.
07. Interprisiologia: Grupocarmologia; Nosográfico.
08. Ludopatia: Parapatologia; Nosográfico.
09. Retropensenidade: Pensenologia; Neutro.
10. Tríade da erronia: Parapatologia; Nosográfico.

A IDENTIFICAÇÃO COSMOÉTICA DAS FORÇAS DO ATRASO, SEJAM PESSOAIS OU GRUPAIS, É MEDIDA EVOLUTIVA PRIORITÁRIA PARA TODA CONSCIN ADULTA, LÚCIDA, VOLUNTÁRIA, INTERMISSIVISTA E COGNOPOLITA.
Questionologia. Quais as forças do atraso ainda atravancando a evolução para você? Já
iniciou a campanha contra?
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FORÇA INTEGRAL
(AUTOPRIOROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A força integral é a condição vivencial inteligente da conscin lúcida capaz
de aplicar as autopotencialidades racionais conforme as prioridades conscienciais, evolutivas,
ideais.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo força vem do idioma Latim Tardio, fortia, “força”, de fortis,
“forte; robusto; vigoroso; corpulento; grande; poderoso; ativo; corajoso; formoso”. Surgiu no Século XIII. A palavra integral procede do idioma Latim, integer, “não tocado; não danificado; inteiro; legítimo; lícito; puro; virtuoso”. Apareceu no Século XVII.
Sinonimologia: 1. Força máxima. 2. Força inteira. 3. Força total.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 28 cognatos derivados do vocábulo força: camisa-de-força; camisola-de-força; forçação; forçada; forçadela; forçado; forçador; forçadora; forçagem; forçamento; forçante; forção; forçar; força-tarefa; forcejada; forcejado; forcejador; forcejadora; forcejar; forcejo; forçosa; forçoso; forçudo; forçura; grama-força; megaforça; meia-força; quilograma-froça.
Neologia. As duas expressões compostas força integral inicial e força integral final são
neologismos técnicos da Autopriorologia.
Antonimologia: 1. Meia-força. 2. Força parcial. 3. Meia-verdade. 4. Adinamia.
5. Inércia.
Estrangeirismologia: a performance integral; o tour de force; a máxima union is
strength.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência das autoprioridades evolutivas.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal das priorizações evolutivas; os reciclopensenes;
a reciclopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os ortopensenes; o poder
integrador da ortopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; a Higiene Consciencial
minimizando as perdas nos desvios da autopensenidade; o antibagulhismo autopensênico; a autopensenização retilínea.
Fatologia: a força integral; o autesforço integral; a busca da força integral aplicada
à consecução da proéxis; a acomodação à meia-força na proéxis; a evitação do autodesempenho
medíocre; a aplicação inteligente dos autesforços proexológicos no tempo e no espaço; a firmeza
de propósitos; a atenção concentrada no momento presente; o atilamento perceptivo e paraperceptivo; a autodedicação plena; a resistência às intempéries, percalços e vicissitudes; as crises de
crescimento enfrentadas sem esmorecimento; os obstáculos ultrapassados com bom humor; a sustentação do ânimo; a autoconfiança nos próprios poderes conscienciais; a coragem evolutiva em
assumir a autoconsciencialidade.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a autossustentação holossomática; a potência bioenergética derivada da autocosmoética; a suplantação dos contrafluxos multidimensionais antirrenovações; o suporte da amparabilidade extrafísica às ortopráxis.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo vigor físico–vigor energético–vigor intelectual; o sinergismo vontade-intenção-autodeterminação.
Principiologia: o princípio da descrença.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente; as técnicas holossomáticas de autorrevigoramento.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da
autorganização; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da proéxis.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Proexólogos.
Efeitologia: o efeito halo do estado vibracional; os efeitos potencializadores dos acertos
pessoais.
Ciclologia: o apogeu de vitalidade no ciclo etário humano.
Enumerologia: a vida à toda força; o instrumental em pleno funcionamento; a motivação em alto grau; a produção à todo vapor; a operação em plena capacidade; o resultado em alta
expressão; a verdade à todo custo.
Binomiologia: o binômio ter força–fazer força; o binômio autodisposição-autodisponibilidade; o binômio conjugação de trafores–convergência de autesforços.
Crescendologia: o crescendo nocivo ausência de detalhe–mutilação cultural; o crescendo subcerebralidade-cerebralidade-paracerebralidade; o crescendo centrípeto recéxis-recin;
o crescendo proéxis-compléxis; o crescendo tenepes-ofiex; o crescendo gescon-megagescon;
o crescendo multicompletismos–autorrevezamentos proexológicos.
Trinomiologia: o trinômio psicosfera acesa–mentalsoma pujante–holopensene vigoroso; o trinômio cabedal multiexistencial–proficiência intelectiva–dinamismo holossomático.
Polinomiologia: o polinômio vontade-potência-competência-eficácia.
Antagonismologia: o antagonismo renovação / mesméxis.
Paradoxologia: o paradoxo do aferramento flexível aos autobjetivos prioritários.
Politicologia: a democracia pura.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo em potência máxima.
Filiologia: a neofilia.
Sindromologia: a subdivisão das próprias forças na síndrome da dispersão; a retenção
das próprias forças na síndrome da mediocrização; a repressão das próprias forças na síndrome
da autovitimização.
Mitologia: o mito de Hércules.
Holotecologia: a mentalsomatoteca; a recexoteca; a proexoteca; a grafopensenoteca;
a assistencioteca; a energossomatoteca; a linguisticoteca.
Interdisciplinologia: a Autopriorologia; a Maximologia; a Intrafisicologia; a Holomaturologia; a Autodiscernimentologia; a Autoparapercepciologia; a Parafenomenologia; a Autevoluciologia; a Autocogniciologia; a Autocriteriologia; a Autocosmoeticologia; a Autoproexologia;
a Autorrecexologia; a Autoprofilaxiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin javalínica; a conscin-locomotiva; a conscin máquina
mentalsomática.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-
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tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o 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 fortis; o Homo sapiens integrus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens despertus;
o Homo sapiens expergitus; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens cosmoethicista;
o Homo sapiens proexologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: força integral inicial = a condição vivencial inteligente do inversor existencial, rapaz ou moça, aplicando o máximo das potencialidades racionais com o objetivo de executar a autoprogramação existencial (autoproéxis), a partir da fase da juventude; força integral final = a condição vivencial inteligente da pessoa na terceira idade física, homem ou mulher, aplicando o máximo das potencialidades racionais com o objetivo de alcançar o completismo existencial (compléxis) quanto à autoprogramação existencial.
Culturologia: a cultura da Priorologia Evolutiva; a cultura da produtividade.
Tabelologia. Sob a ótica da Autopriorologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, a tabela, com 10 itens, da confrontação entre a meia-força e a força integral aplicadas à vivência intrafísica:
Tabela – Confronto Meia-força / Força Integral
Nos

Meia-força

Força Integral

01.

Apriorismose

Recéxis

02.

Arte

Ciência

03.

Artigo técnico

Livro técnico

04.

Compléxis

Autodesperticidade

05.

Obra inicial

Megagescon (obra-prima)

06.

Partido político

Universalismo

07.

Religião

Descrenciologia

08.

Tacon

Tares

09.

Tenepes

Ofiex pessoal
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Nos
10.

Meia-força
Teoria

Força Integral
Verbação

Taxologia. Sob a ótica da Priorologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, as duas
categorias básicas de forças integrais:
1. Força integral individual: a dedicação global ao megafoco prioritário sem concessões autocorruptoras.
2. Força integral grupal: a união de forças em torno de megafoco comum dirimindo
conflitos egocêntricos.
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 força integral, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autopriorologia: Autodiscernimentologia; Neutro.
02. Autossuficiência evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
03. Autovivência das prioridades: Autopriorologia; Homeostático.
04. Constância vital: Constanciologia; Homeostático.
05. Escala das prioridades evolutivas: Evoluciologia; Homeostático.
06. Força presencial: Intrafisicologia; Neutro.
07. Megaprioridade: Megapriorologia; Homeostático.
08. Objetivo prioritário: Autodiscernimentologia; Homeostático.
09. Princípio da prioridade compulsória: Holomaturologia; Homeostático.
10. Princípio do exemplarismo pessoal: Cosmoeticologia; Homeostático.
11. Prioridade: Autevoluciologia; Neutro.
12. Prioridade parapsíquica: Autoparapercepciologia; Homeostático.
13. Priorologia: Evoluciologia; Neutro.
14. Ranque de prioridade: Autexperimentologia; Homeostático.
15. Verdade prioritária: Verponologia; Homeostático.

A FORÇA INTEGRAL EVIDENCIA SEMPRE MAIOR INTELIGÊNCIA E AUTOPRIORIZAÇÃO POR PARTE DA CONSCIN
LÚCIDA CAPAZ DE DESPENDER OS MESMOS ESFORÇOS,
CONTUDO COM RESULTADOS MAIORES E MELHORES.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, prefere acomodar-se à meia-força ou já busca
aplicar a força integral na consecução da autoproéxis? Desde quando?

Enciclopédia da Conscienciologia

11169

FORÇA PARAPRESENCIAL
(PARAPRESENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A força parapresencial é o magnetismo ou a eletricidade humana derivada
da psicosfera ou do holopensene específico da pessoa, compondo o conjunto de manifestações
pensênicas, holossomáticas, notadamente com energias conscienciais exteriorizadas do energossoma, de modo consciente ou inconsciente, influenciando cosmoética ou anticosmoeticamente esta e outras dimensões conscienciais.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo força vem do idioma Latim, fortia, “causa capaz de produzir movimento ou sua alteração; energia, vigor, necessidade, resistência”. Surgiu no Século XIII. O elemento de composição para provém do idioma Grego, pará, “por intermédio de; para além de”.
O vocábulo presença deriva do idioma Latim, praesentialis, “relativo ou inerente à pessoa presente; feito à vista; que presenciou ou viu; testemunha presencial”. Apareceu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Força presencial extrafísica. 2. Força pessoal multidimensional.
3. Parapresença catalítica. 4. Parapresença magnética. 5. Parapresencialidade. 6. Parapresenciologia. 7. Paracarisma. 8. Paracharme.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 10 cognatos derivados do vocábulo presença:
megapresença; minipresença; parapresença; parapresencialidade; Parapresenciologia; presenciador; presenciadora; presencial; presencialidade; presenciar.
Neologia. As 3 expressões compostas força parapresencial, força parapresencial da
conscin e força parapresencial da consciex são neologismos técnicos da Parapresenciologia.
Antonimologia: 1. Força presencial intrafísica. 2. Força presencial humana. 3. Força
bruta (muscular). 4. Adinamia. 5. Presença apagada. 6. Fraqueza presencial.
Estrangeirismologia: a awareness evolutiva; o personal best; o nec plus ultra evolutivo; a virtude do strong profile evolutivo; o continuum evolutivo; a vivência full time da interassistencialidade; o Cosmocognitarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturescência das energias conscienciais (ECs) pessoais.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da cosmoeticidade vivida; os ortopensenes; a ortopensenidade; os harmonopensenes; a harmopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade;
os parapensenes; a parapensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; o holopensene expansor das consciencialidades ao derredor; o materpensene omniassistencial; a parapresença
pacificadora, harmonizadora e reurbanizadora de holopensenes.
Fatologia: a força presencial da conscin no estado da vigília física ordinária; os trafores
explicitados espontaneamente; a força verbaciológica multidimensional e multiexistencial.
Parafatologia: a força parapresencial; a força parapresencial da consciex; a força parapresencial da conscin no estado da vigília física ordinária; a força parapresencial da conscin projetada com lucidez (projetabilidade lúcida, PL); a força presencial do ser desperto; a autovivência
do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o poder do
autoparapsiquismo; a importância da força parapresencial na assistência à heterodesassedialidade;
o papel da força parapresencial no holopensene onde se respira; a megapresença extrafísica; a parapsicosfera de saúde consciencial; a irradiação das ECs reconfortantes; a exuberância energética
exaltada ou camuflada conforme as circunstâncias assistenciais; a rede parassocial da paraprocedência da conscin.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo vontade inquebrantável–senso de dever tarístico; o sinergismo automotivação interassistencial–brio cosmoético; o sinergismo autoparaperceptibilidade atilada–autocomprometimento proexológico; o sinergismo volição-intenção-realização; o sinergismo das minipeças corretamente encaixadas às funções do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; o sinergismo autorganização ideativa–racionalidade máxima–holopensene
do discernimento; o sinergismo catalítico da autovivência cosmoética da interassistencialidade;
o sinergismo desassediador força presencial da conscin–força parapresencial do amparador
extrafísico de função; o sinergismo materpensene-megatrafor.
Principiologia: o princípio da primazia das ECs cosmoéticas; o princípio do megafoco
mentalsomático; o princípio tarístico do autesclarecimento; o princípio da perseverança autopesquisística; o princípio da autodisciplina evolutiva; o princípio da qualificação da quantidade;
o princípio fundamental da acuidade nas priorizações; o princípio da autocrítica cosmoética;
o princípio da autodesassedialidade; o princípio da irresistibilidade perante a racionalidade evolutiva avançada.
Codigologia: o código de etiqueta social; o código pessoal de priorização evolutiva;
a incorruptibilidade do código pessoal de Cosmoética (CPC); o código de valores pessoais; o código duplista de Cosmoética (CDC); o respeito ao código grupal de Cosmoética (CGC); o código
de Ética Profissional; o código de conduta da conscin projetora consciente.
Teoriologia: a teoria da Autopensenologia; a teoria da medida consciencial; a teoria do
autesforço evolutivo consciente; a teoria do megafoco profissional; a teoria do macrossoma;
a teoria e prática do parapsiquismo; a teoria do completismo consciencial proexológico.
Tecnologia: as técnicas de autodefesa energética; a técnica da desassedialidade direta;
a técnica da desassimilação simpática das ECs; a técnica da paraconfrontação desassediadora;
a técnica de viver bioenergeticamente alerta sem ansiosismo; as técnicas conscienciométricas;
a técnica de confrontar conceitos opostos; as técnicas de manutenção da homeostase holossomática.
Voluntariologia: a Interculturologia do voluntariado; a coexistência cultural no voluntariado; o paravoluntariado assistencial em tempo integral; o voluntariado interdimensional da
tenepes; o incremento da cultura parapsíquica pessoal por meio do voluntariado nas Instituições
Conscienciocêntricas (ICs); o voluntariado interassistencial como remissão da assedialidade interconsciencial; o voluntariado conscienciológico tecnicamente inteligente; o cuidado profilático
para se evitar a queda dos rendimentos do voluntariado.
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 autorganizaão; o laboratório conscienciológico Serenarium;
o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV).
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível dos Recexologistas; o Colégio Invisível dos Proexólogos; o Colégio Invisível dos Tenepessistas; o Colégio Invisível dos Epicons; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível dos Paradireitólogos; o Colégio Invisível dos Serenões.
Efeitologia: os efeitos das autocríticas profundas; o efeito halo dos conhecimentos generalistas; o efeito escudo antiassédio da benignopensenidade; o efeito da racionalidade do mentalsoma sobre o psicossoma; o efeito da pensenização cosmovisiológica continuada na soltura
mentalsomática; os efeitos físicos do parapsiquismo; o efeito Hulk; o efeito reconfortante da rede
de paramizades homeostáticas; os efeitos da megavontade cosmoética inquebrantável; os efeitos
da Exemplologia Cosmoética.
Neossinapsologia: a criação das neossinapses evolutivas; as neossinapses dos cons
magnos geradas pelas neoverpons; as neossinapses acrescentando neoconteúdos à autoconsciencialidade; a fixação das neossinapses intermissivas básicas; a catálise das neossinapses consistentes; as paraneossinapses geradas pelo autoparapsiquismo; as neossinapses geradas pela pro-
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jetabilidade lúcida (PL); a necessidade das neossinapses depurativas na condição da autoimperturbabilidade.
Ciclologia: o ciclo teoria-autovivência; o ciclo rotina útil–reciclagem ininterrupta; o ciclo da reeducação das condutas pessoais; o ciclo priorização-repriorização; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade interassistencial; o ciclo de neoideias dos extrapolacionismos
parapsíquicos; o ciclo investigação-reflexão; o ciclo de neoideias; a teática do ciclo assim-desa-ssim; a proatividade responsável no ciclo erro-retratação-acerto.
Enumerologia: a paraimpressão marcante; a parapsicosfera vigorosa; o parassemblante
tranquilizador; a paravisibilidade comunicativa; o paravisual omniempático; a paracompleição
exemplar; a parapresença omnicatalítica.
Binomiologia: o binômio autonomia-igualitarismo; o binômio paradireito-paradever;
o binômio vontade-decisão; o binômio relevância-premência; o binômio tenacidade-praticidade;
o binômio autolucidez-autodiscernimento; o binômio projeciológico autolucidez-rememoração;
o binômio dinamismo-automanutenção; o binômio admiração-discordância; o binômio autoimperdoamento-heteroperdoamento; a anticonflitividade evidenciada no binômio paz íntima–sono
tranquilo; a interassistencialidade madura evidenciada no binômio abordabilidade-imperturbabilidade.
Interaciologia: a interação autovalores–metas pessoais; a interação prioridade pessoal
(autoprioridade)–prioridade grupal (grupoprioridade); a interação autexperimentação-autorreflexão-autocriticidade; a interação retrocérebro emissor–neocérebro receptor; a interação cosmovisão-megafoco; a interação Fatuística-Parafatuística; a interação minifluxo contínuo da autoconsciência–megafluxo contínuo do Cosmos; a interação imperturbabilidade intraconsciencial–
–autoconfiança paraperceptiva.
Crescendologia: o crescendo (polinômio) euforin-primener-cipriene-extrapolacionismo; o crescendo monovisão-cosmovisão; o crescendo indícios multiexistenciais–confirmações
acumuladas–certezas relativas; o crescendo temperança-prioridade; o crescendo completismos
diários–completismo existencial; o crescendo autonomia-megafraternidade; o crescendo responsabilidade-automotivação; o crescendo evolutivo singular no grau de imperturbabilidade intraconsciencial.
Trinomiologia: o trinômio da hiperacuidade concentração mental–atenção fixada–
–lucidez maior; o trinômio técnica do detalhismo–técnica da exaustividade–técnica da circularidade; o trinômio inexcitabilidade-inabalabilidade-imperturbabilidade; o trinômio autodomínio-autoconfiança-autossuficiência; o trinômio analisar-classificar-avaliar; o trinômio parapesquisas-paratécnicas-parachados; o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio leitura-reflexão-escrita; a incúria quanto ao trinômio casa-corpo–casa-moradia–casa-máquina (computador;
automóvel; celular); o trinômio holofilosófico senso universalista–senso maxifraterno–senso cosmoético; o trinômio parapresencialidade-hiperacuidade-cosmoeticidade; o trinômio parapresencialidade-comunicabilidade-autenticidade.
Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio físico água-terra-fogo-ar; o polinômio sensório forma-cor-som-tato; o polinômio cronêmico manhã-tarde-noite-madrugada; o polinômio sazonal primavera-verão-outono-inverno; o polinômio racionalidade-eficácia-produtividade-evolutividade; o polinômio autexperimentação-autochecagem-autorreflexão-autorreciclagem; o polinômio vontade firme–intenção
cosmoética–coragem evolutiva–paciência interconsciencial; o polinômio postura-olhar-voz-gesto.
Antagonismologia: o antagonismo autodeterminação / autovacilação; o antagonismo
autodeterminação / heterodeterminação; o antagonismo ato individual / ato coletivo; o antagonismo ato calculado / ato irrefletido; o antagonismo ato paracerebral / ato subcerebral; o antagonismo ato intrafísico / ato extrafísico; o antagonismo ato assistencial / ato doloso; o antagonismo ato evolutivo / ato interpresidiário; o antagonismo força parapresencial / carisma baratrosférico; o antagonismo força parapresencial / sex appeal; o antagonismo força parapresencial
/ presença coercitiva.
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Paradoxologia: o paradoxo consciência permanente–soma fugaz; o paradoxo de encontrarem-se disponíveis para muitos as verdades captadas por poucos; o paradoxo da simplificação da complexificação; o paradoxo da análise para a síntese; o paradoxo da simplicidade composta; o paradoxo da disciplina trazer liberdade; o paradoxo da normalização da forma propiciar a liberdade criativa do conteúdo; o paradoxo de até a euforin ser estado íntimo perturbador;
o paradoxo da imperturbabilidade adolescente da conscin inversora hiperlúcida.
Politicologia: a democracia; a lucidocracia; a gnosiocracia; a argumentocracia; a evoluciocracia; a conscienciocracia; a paradireitocracia.
Legislogia: a lei universal da compensação objetivando o equilíbrio geral; a lei natural
de neutralização dos excessos; a lei de ação e reação; a lei da atração dos opostos; a lei da atração dos afins; a lei do esforço máximo na consecução da autoproéxis; o primado das leis racionais da Proexologia.
Filiologia: a fenomenofilia; a parafenomenofilia; a neofilia; a energofilia; a parapsicofilia; a interassistenciofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a superação teática da tanatofobia.
Mitologia: a eliminação do mito religioso do sofrimento necessário.
Holotecologia: a definoteca; a cognoteca; a volicioteca; a intelectoteca; a mentalsomatoteca; a experimentoteca; a cosmoconsciencioteca.
Interdisciplinologia: a Parapresenciologia; a Extrafisicologia; a Multidimensiologia;
a Energossomatologia; a Autevoluciologia; a Holomaturologia; a Autocogniciologia; a Autopriorologia; a Autodiscernimentologia; a Projeciologia.
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 parassocialis; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens imperturbabilis; o Homo sapiens euthymicus; o Homo sapiens harmonicus; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens aequilibratus; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens serenissimus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: força parapresencial da conscin = o magnetismo ou a eletricidade humana derivada da psicosfera ou do holopensene específico da pessoa, compondo o conjunto de manifestações pensênicas, holossomáticas, notadamente com energias conscienciais exteriorizadas do
energossoma, de modo consciente ou inconsciente, influenciando cosmoética ou anticosmoeticamente esta e outras dimensões conscienciais; força parapresencial da consciex = as energias conscienciais derivadas da psicosfera ou do holopensene específico da consciência extrafísica, compondo o conjunto de manifestações pensênicas, holossomáticas, notadamente com energias conscienciais exteriorizadas do energossoma, de modo consciente ou inconsciente, influenciando cosmoética ou anticosmoeticamente a dimensão onde se manifesta.
Culturologia: a Paraculturologia da Multidimensiologia.
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 força parapresencial, 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. Assinatura pensênica: Pensenologia; Neutro.
05. Ausência energética: Energossomatologia; Neutro.
06. Autexpressão: Comunicologia; Neutro.
07. Autodemissão de consciex: Interassistenciologia; Homeostático.
08. Consciência atratora: Conscienciometrologia; Homeostático.
09. Consciência poliédrica: Conscienciometrologia; Neutro.
10. Força presencial: Intrafisicologia; Neutro.
11. Imperturbabilidade: Homeostaticologia; Homeostático.
12. Irresistibilidade: Cosmoeticologia; Neutro.
13. Megatrafor: Homeostaticologia; Homeostático.
14. Princípio do exemplarismo pessoal: Cosmoeticologia; Homeostático.
15. Qualificação dos trafores: Conscienciometrologia; Homeostático.

A FORÇA PARAPRESENCIAL DA CONSCIN OU DA CONSCIEX INFLUI SEMPRE, POSITIVA OU NEGATIVAMENTE,
NO HOLOPENSENE NO QUAL A CONSCIÊNCIA SE MANIFESTA E NOS COMPASSAGEIROS EVOLUTIVOS ÍNTIMOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já aferiu a própria força parapresencial? A qual
conclusão chegou a respeito?
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FORÇA PRESENCIAL
(INTRAFISICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A força presencial é o magnetismo ou a eletricidade humana derivada da
psicosfera ou do holopensene específico da pessoa, compondo o conjunto de manifestações pensênicas, holossomáticas, notadamente com energias conscienciais exteriorizadas, de modo consciente ou inconsciente, influenciando cosmoética ou anticosmoeticamente esta e outras dimensões
conscienciais.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo força vem do idioma Latim, fortia, “causa capaz de produzir movimento ou sua alteração; energia, vigor, necessidade, resistência”. Surgiu no Século XIII.
O vocábulo presencial deriva também do idioma Latim, praesentialis, “relativo ou inerente à pessoa presente; feito à vista; que presenciou ou viu; testemunha presencial”. Apareceu no Século
XV.
Sinonimologia: 01. Atração pessoal; magnetismo pessoal. 02. Presença catalítica.
03. Presença magnética. 04. Presencialidade; Presenciologia. 05. Poder presencial marcante.
06. Borogodó; carisma; charme; glamour; it. 07. Epicentrismo consciencial. 08. Megatrafor do
líder. 09. Passaporte energético. 10. Aura da saúde.
Neologia. As 3 expressões compostas força presencial, miniforça presencial e megaforça presencial são neologismos técnicos da Intrafisicologia.
Antonimologia: 1. Força bruta (muscular). 2. Acídia. 3. Adinamia. 4. Presença apagada. 5. Rosto na multidão. 6. Força mecânica. 7. Força elétrica. 8. Força gravitacional. 9. Fraqueza presencial.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, especificamente das energias conscienciais (ECs) do energossoma.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o assunto: – Toda presença fala.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal; o holopensene pessoal não-intrusivo; a assinatura
pensênica.
Fatologia: a força presencial; a força presencial simpática (atração); a força presencial
antipática (repulsão); a força presencial autoritária; a irresistibilidade da força presencial; a força
presencial centrífuga; a força presencial centrípeta; a força presencial agregadora (adesão por
afinidade); a força presencial e o exemplarismo; a força presencial e a verbação silenciosa;
a força presencial descontrolada; a megapresença humana; a minipresença humana; o magnetismo pessoal; a força vital; a aglutinação interconsciencial; a atração pessoal; o carisma; o anticarisma; a aquisição paragenética; a empatia cósmica; a força bruta coerciva (bíceps) anticosmoética; o populismo na Politicologia.
Parafatologia: a energosfera pessoal; a autoconsciência holochacral; a aura energética;
a aura popularis; a psicosfera energética individual; a força parapresencial; a energia imanente
(EI); o estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo força presencial da conscin–força presencial do amparador extrafísico.
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia.
Efeitologia: os efeitos homeostáticos do abraço.
Binomiologia: o binômio força de vontade–força presencial; o binômio integrativo força presencial–postura pessoal; o binômio força presencial–porte pessoal.
Interaciologia: a interação conscin–Central Extrafísica de Energia (CEE).
Politicologia: a democracia; a lucidocracia; a gnosiocracia; a argumentocracia; a evoluciocracia; a conscienciocracia; a paradireitocracia.
Legislogia: a lei universal da compensação objetivando o equilíbrio geral; a lei natural
de neutralização dos excessos; a lei de ação e reação; a lei da atração dos opostos; a lei da atração dos afins; a lei do esforço máximo na consecução da autoproéxis; o primado das leis racionais da Proexologia.
Filiologia: a fenomenofilia; a parafenomenofilia; a neofilia; a energofilia; a parapsicofilia; a interassistenciofilia; a palcofilia.
Fobiologia: a superação teática da tanatofobia.
Sindromologia. A força presencial, significando potencialização da psicosfera energética do visual harmônico da conscin, pode alcançar certo nível capaz de deflagrar a síndrome de
Stendhal, por meio da empatia à primeira vista. Em determinados casos, tal personalidade humana, vítima da chamada “provação da beleza”, pode travar o desenvolvimento das atividades dos
circundantes mais sensíveis.
Mitologia: a eliminação do mito religioso do sofrimento necessário.
Holotecologia: a potencioteca; a energeticoteca; a volicioteca; a intelectoteca; a mentalsomatoteca; a experimentoteca; a epicentroteca.
Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Presenciologia; a Parapresenciologia; a Somatologia; a Energossomatologia; a Conviviologia; a Comunicologia; a Paraprofilaxiologia; a Assistenciologia; a Parapedagogiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida.
Masculinologia: o epicon lúcido; o pré-serenão vulgar; o professor de Conscienciologia;
o tenepessista; o projetor lúcido; o conscienciólogo; o homem social; o assimilador simpático;
o desassimilador simpático.
Femininologia: a epicon lúcida; a pré-serenona vulgar; a professora de Conscienciologia; a tenepessista; a projetora lúcida; a consciencióloga; a mulher social; a assimiladora simpática; a desassimiladora simpática.
Hominologia: o Homo sapiens socialis; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens
imperturbabilis; o Homo sapiens euthymicus; o Homo sapiens harmonicus; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens aequilibratus; o Homo sapiens pacificus;
o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens serenissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniforça presencial = o simples olhar; megaforça presencial = a Consciex Livre (CL).
Direção. Segundo a Assistenciologia, a força presencial centrípeta, egocármica, pode
melhorar ou piorar a própria conscin. A força presencial centrífuga, policármica, evoluída
é a aplicada na assistencialidade interconsciencial.
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Autopensenidade. Sob a ótica da Pensenologia, a força presencial não é constituída apenas de energias conscienciais. A presença da pessoa, cosmoeticamente forte, pode confortar outra
tão só pela alimentação pensênica, a mistura natural do pensamento, do sentimento e das energias.
Potencialização. Pelos critérios da Cosmoeticologia, a força presencial é potencializada
pela força moral ou cosmoética da pessoa, ampliando a autossegurança. A autocorrupção solapa
o poder presencial da conscin. A força presencial é a melhor demonstração de a pessoa ter energia
por 4 outras.
Presente. De acordo com a Intrafisicologia, a Proxêmica e a força presencial demonstram, em geral, ser o melhor presente a força da presença direta, de visu, in loco, da conscin sadia
na condição de testemunha ocular ou presencial.
Expansão. No contexto da Holomaturologia, a força presencial é força propulsora e expansiva quebrando limites, restrições, protocolos e convencionalismos.
Pusilanimidade. Dentro da Psicossomatologia, o pior fator contra a força presencial
é a autossugestão da pusilanimidade da conscin aprioropata e autassediada.
Priorização. Na análise da Paracronologia, nem sempre é fácil situar a própria força
presencial com adequação e prioridade. Quem quer a noite (momento evolutivo), quando o dia
amanhece (Cronêmica), sofre da extemporaneidade quanto ao tempo-espaço. Quem quer o acolá
(Distancêmica), quando está aqui (Proxêmica), sofre do deslocamento (ectopia) no espaço-tempo.
Disfarce. Do ponto de vista da Serenologia, a maior façanha intrafísica do Serenão (ou
Serenona) é saber disfarçar a própria força presencial. Nisso, o Homo sapiens serenissimus ganha
de todos os supercampeões das Olimpíadas.
Aquisição. Pela Evoluciologia, não se adquire a força presencial apenas nesta vida humana. É conquista de muito esforço e desempenho de milênios, por intermédio das energias recicladas por milhares de energossomas ativados e desativados (conexões no psicossoma e no soma), e milhares de retrossomas usados e descartados, desenvolvida diretamente pelo mentalsoma.
Presença. Partindo da premissa de ser a vontade o maior poder da conscin, a força presencial física é a expressão transbordante, visível, atuante e máxima da intencionalidade.
Mensagem. Diante da Comunicologia, a energia consciencial embasa a força da presença da pessoa. É a mensagem pessoal, muda e empática. A energia consciencial pessoal é enriquecida, dentre outros elementos, pelo estado vibracional (EV), a sinalética energética e a autoconsciência parapsíquica.
Trafores. Emolduram a força presencial, passando credibilidade e inspirando confiança,
3 trafores ou técnicas altamente eficazes:
1. Mentalsomática. As ideias organizadas: o cérebro, a autorganização.
2. Energossomática. A voz bem colocada: o laringochacra, a Comunicologia, o estilo.
3. Somática. A expressão corporal condizente com o conteúdo da fala: o cerebelo, a psicomotricidade.
Traços. Em função da Parageneticologia, chegamos às causas de vários traços da conscin: as ideias inatas, a elegância pessoal, o refinamento nas atitudes, o bom gosto, a vocação profissional, o código pessoal de Cosmoética (CPC), a índole ou caráter e o estilo de manifestação.
Fatuística. Tendo as bases na Parageneticologia, o magnetismo pessoal nasce com a pessoa e transcende as linhas da aura energética e das formas físicas ou traços somáticos, realidades
constatáveis, por exemplo, nestes 2 fatos:
1. Criança. A criança de 6 anos de idade pode apresentar maior força presencial e ser
mais atraente se comparada ao homem de 65 anos (terceira idade) quando inexpressivo.
2. Homem. O homem feio (Quasímodo) pode ter mais força presencial se confrontado
à mulher linda (femme fatale) em relação à estética consensual da época.
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Verbação. A força presencial mais eficaz é assentada no decurso do tempo e das vivências pessoais acumuladas, sobre a verbação. Aí, a palavra persuasiva da pessoa é corroborada pelas ações pertinentes e coerentes com as afirmações pessoais, dentro da teaticidade.
Testes. A pessoa testa o nível da própria força presencial ao falar em público (o orador,
o professor, o debatedor, o advogado, o político), ao se entrevistar com o chefe (o pedido de aumento), no comportamento profissional durante o almoço de negócios, no momento crítico de declarar amor a alguém (dupla evolutiva), ou a todo instante, em qualquer lugar.
Posição. A força presencial, quando autoconsciente, induz a conscin a procurar e se situar em posição ideal para observação e manifestação nos lugares estratégicos do recinto ou ambiente, onde esteja, o assim-chamado local de poder.
Sensações. Em Somatologia, quem tem força presencial marcante não apresenta pelo
sistema neurovegetativo, concentração de adrenalina, elevação da pressão sanguínea ou enrijecimento da massa muscular, estas 7 sensações desagradáveis e extemporâneas capazes de incomodar a pessoa insegura à frente de ampla assembleia:
1. Pele. Não transpira pelo soma nem sua nas mãos frias (sudorese palmar).
2. Voz. Não gagueja (tartamudez).
3. Boca. Não sente a boca seca (xerostomia; hipossialia; aptialismo; asialia).
4. Soma. Não padece de tremedeiras (alterações neurovegetativas).
5. Equilíbrio. Não tem tonturas (delíquo, lipotímia).
6. Estômago. Não sofre de enjôos (náuseas).
7. Mnemossomatologia. Não apresenta lapsos ou brancos mentais (O que é mesmo que
estava falando?), nem desconexão nas ideias (incongruências, ilogicidades).
Acertos. Perpetrar-se-ia erro óbvio atribuir acerto constante à determinada pessoa somente por ser detentora de incontestável força presencial, pois os acertos dependem da qualidade
da cosmoética pessoal, ou seja, do materpensene específico.
Acidentes. À vista da Parapatologia, a força presencial, quando mal-conduzida pela
conscin, pode ser poderosa atratora de acidentes.
Interprisões. A força presencial, quando empregada anticosmoeticamente, gerou e ainda
gera os ditadores e algozes de todas as épocas e Socins, encarcerando a consciência-líder, insciente, autoproclamada verdadeiro concessionário da verdade absoluta, acima do bem e do mal, em
transbordamentos insensatos, dentro de interprisões grupocármicas milenares.
Epicon. A força presencial positiva, cosmoética e acentuada, faz até os assediadores intra e extrafísicos se afastarem providencialmente da pessoa, sendo, portanto, poderosa ferramenta
antiassediadora, inavaliável. Esta é a condição evoluída do epicon consciente (homem ou mulher)
a caminho de consolidar a condição evolutiva da desperticidade.
Abordagens. Não basta apenas termos força presencial. Torna-se necessário à evolução
consciencial cada consciência entender e vivenciar, por si próprio, duas abordagens neste contexto peculiar:
1. Objetividade. Primeiro, sabermos empregar ostensiva e intencionalmente a força
presencial: a postura da visibilidade intrafísica, menos difícil de ser vivida e acessível a qualquer
pré-serenão.
2. Subjetividade. Segundo, apagar a própria presença quando necessário: a invisibilidade intrafísica, própria da condição do anonimato do Homo sapiens serenissimus, recurso evoluído
muito mais difícil de ser aplicado.
Estados. Quanto à Projeciologia, em geral quem tem alguma desenvoltura com o emprego do psicossoma durante o estado projetado (projetabilidade lúcida, PL), demonstra presença
marcante no estado intrafísico ou na vigília física ordinária. Neste caso, o psicossoma veicula as
conquistas paragenéticas da consciência da primeira dimensão consciencial (extrafísica) para a se-
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gunda (intrafísica), mesmo naquela existência sujeita a altas pressões físicas, intelectuais
e morais.
Presencialidade. Eis, na ordem alfabética dos temas, 10 itens capazes de esclarecer
melhor as relações diretas da força presencial da conscin com o Cosmos:
01. Assistencialidade: o entiegoísmo primário na integração das conscins.
02. Autoimunidade: o descarte máximo possível das coleiras do ego.
03. Autorrenúncia: as assistências interconscienciais silenciosas.
04. Bom humor: a jovialidade mais amistosa e inofensiva.
05. Cosmoeticologia: a intelecção da cosmossíntese da Ética.
06. Empatia: a força presencial autossuficiente; a família universal.
07. Iniciativa: a eficácia nas iniciativas pessoais e cosmovisão política.
08. Megafraternidade: o materpensene omniassistencial.
09. Realizações: de alto nível; a vida humana mais útil qualitativamente.
10. Recursos: a autossuficiência de amparador intrafísico.
Prospectiva. Sob o enfoque da Parafenomenologia, no futuro próximo espera-se de mulheres e homens, quando possuidores de força presencial notável, serem os pioneiros no emprego
eficiente do irrompimento sadio do psicossoma na atmosfera intrafísica deste planeta.
Caracterologia. Sob a ótica da Evoluciologia, a força presencial pode ser classificada,
em geral, em duas categorias básicas, pragmáticas:
A. Força presencial aberta: por exemplo, Francisco Cândido Xavier (1910–2002).
1. Primarismos: misticismo espírita cristão; Espiritismo; tacon; populismo.
2. Evoluções: interassistencialidade; parapsiquismo; psicografia.
B. Força presencial fechada: por exemplo, Pietro Ubaldi (1886–1972).
1. Primarismos: misticismo católico; Catolicismo; tacon; erudição.
2. Evoluções: interassistencialidade; parapsiquismo; energia consciencial.
Jurisprudenciologia. A força presencial é importante até nos tribunais: a aparência física ou o traje da testemunha, por exemplo, podem causar impacto em determinado jurado encarregado de analisar fatos.
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 força presencial, 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. Assinatura pensênica: Pensenologia; Neutro.
05. Ausência energética: Energossomatologia; Neutro.
06. Autexpressão: Comunicologia; Neutro.
07. Autodemissão de consciex: Interassistenciologia; Homeostático.
08. Consciência atratora: Conscienciometrologia; Homeostático.
09. Consciência poliédrica: Conscienciometrologia; Neutro.
10. Força presencial: Intrafisicologia; Neutro.
11. Imperturbabilidade: Homeostaticologia; Homeostático.
12. Irresistibilidade: Cosmoeticologia; Neutro.
13. Megatrafor: Homeostaticologia; Homeostático.
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14. Princípio do exemplarismo pessoal: Cosmoeticologia; Homeostático.
15. Qualificação dos trafores: Conscienciometrologia; Homeostático.

A FORÇA PRESENCIAL DEPENDE DO RESULTADO DA
EQUAÇÃO ENTRE O FATOR-MATERPENSENE E O FATOR-MEGATRAFOR DA CONSCIN, OS VERDADEIROS FORMADORES DO NÚCLEO DO HOLOPENSENE PESSOAL.
Questionologia. No teste pessoal da escala de 1 a 5, qual nível você atribui a si mesmo,
hoje, quanto à força presencial na diuturnidade?
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 31, 60, 214, 259, 260, 316,
386, 429, 502, 546, 769, 850, 1.082 e 1.099.
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 288 e 607.
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 104, 357, 402 e 408.
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FORÇA

PRESENCIAL INVERSORA
(INVEXOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. A força presencial inversora é o magnetismo ou o carisma pessoal derivado da psicosfera ou do holopensene específico da conscin, homem ou mulher, aplicante da técnica da inversão existencial, ao expressar nas energias conscienciais exteriorizadas, de modo consciente ou inconsciente, a antecipação teática da maturidade pela potencialização, desde a juventude, da autenticidade, intelectualidade, parapsiquismo, verbação e liderança.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo força provém do idioma Latim, fortia, de fortis, “forte; robusto; vigoroso; corpulento; grande; poderoso; ativo; corajoso; virtuoso; formoso”. O vocábulo presencial
deriva também do idioma Latim, praesentialis, “relativo ou inerente à pessoa presente; feito à vista; que presenciou ou viu; testemunha presencial”. Apareceu no Século XV. A palavra inversor
procede igualmente do idioma Latim, inversus, “voltado; posto do avesso; virado; mudado; invertido; transtornado; permutado” e este de invertere, “ revirar; revolver; permutar”. Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Força presencial do inversor. 2. Presencialidade do inversor. 3. Aura energética invexológica. 4. Presença marcante do inversor. 5. Magnetismo invexológico.
6. Carisma do inversor.
Neologia. As 3 expressões compostas força presencial inversora, miniforça presencial
inversora e maxiforça presencial inversora são neologismos técnicos da Invexologia.
Antonimologia: 1. Debilidade presencial do jovem. 2. Fraqueza presencial do adolescente. 3. Presença apagada da mulher; presença apagada do homem.
Estrangeirismologia: a hitelesség como base da liderança inversora; a força da geistesgegenwart; a umkehrung da força presencial; a liderazgo juvenil conscienciológica; a présence
charmante do jovem inversor; a universalist leadership do inversor.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto ao magnetismo holochacral pessoal.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Carisma:
magnetismo consciencial. Magnetismo: potência energética. Invexibilidade: trafor exemplarista.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal das energias conscienciais; o holopensene da inversão existencial; os invexopensenes; a invexopensenidade; a força presencial do holopensene
invexológico; a retilinearidade autopensênica invexológica; a pensenidade atratora; a potencialidade do holopensene invexológico; a reverberação da autopensenidade do inversor; o holopensene da força presencial sustentando a inversão existencial; o holopensene da intelectualidade aplicado à liderança.
Fatologia: a força presencial inversora; o magnetismo do inversor lúcido; o exemplarismo da atitude cosmoética do inversor; a empatia; as atitudes sadias e trafores potencializadores da
força presencial inversora; a autoconfiança; a organização; a pontualidade; o cumprimento das
metas pessoais contidas no maxiplanejamento invexológico; a palavra lançada e cumprida; a linguagem corporal atratora; a autenticidade consciencial; a força presencial do inversor existencial
desperto; a liderança do inversor existencial; a força presencial do inversor lapidada por meio do
exemplarismo de outros inversores; o exemplarismo do inversor por meio da assistencialidade;
a inversão existencial enquanto ferramenta antecipadora de líderes assistenciais; a força presencial do inversor podendo causar estresse positivo nos compassageiros evolutivos; a força presencial
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do inversor lúcido promovendo o desassédio desde a juventude; o fato de o inversor atuar enquanto modelo multidimensional.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a força parapresencial inversora; a responsabilidade multidimensional assumida pelo líder invexólogo; a maturidade consciencial e energética desde a juventude; a psicosfera expansiva do inversor; a psicosfera
desassediadora do inversor; a psicosfera acolhedora do inversor; a psicosfera afetiva do inversor.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo vontade inquebrantável–senso de dever tarístico; o sinergismo automotivação interassistencial–brio cosmoético; o sinergismo desassediador força
presencial do inversor–força parapresencial do amparador extrafísico de função; o sinergismo
materpensene-megatrafor.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio do exemplarismo pessoal
(PEP); o princípio tarístico do autesclarescimento evolutivo; o princípio do megafoco mentalsomático.
Codigologia: o código de etiqueta social; o código pessoal da priorização evolutiva;
a incorruptibilidade do código pessoal de Cosmoética (CPC); o código de valores pessoais; o respeito ao código grupal de Cosmoética (CGC); o código de Ética Profissional; o código de conduta da conscin projetora consciente.
Teoriologia: a teoria do macrossoma; a teoria da evolução pessoal por meio dos autesforços; a teoria do porão consciencial; a teoria da inteligência evolutiva (IE); a teoria das verdades relativas de ponta (verpons); a teoria e prática do parapsiquismo; a teoria do completismo
existencial conscienciológico; a teoria da beleza consciencial.
Tecnologia: a técnica da imobilidade física vigil (IFV); a técnica da inversão existencial; a técnica da tarefa energética diária iniciada antecipadamente; a técnica do maxiplanejamento invexológico; a técnica da desassimilação simpática; a técnica da autorreflexão de 5 horas;
a técnica da chapa quente; a técnica de confrontar conceitos opostos; a técnica do estudo autocrítico; a técnica da evitação da cultura inútil; a técnica da banana technique; a técnica da dupla
evolutiva (DE).
Voluntariologia: a coexistência cultural no voluntariado; o paravoluntariado em tempo
integral; a liderança inversora no voluntariado conscienciológico; o voluntariado conscienciológico tecnicamente inteligente; o cuidado profilático para se evitar a queda dos rendimentos do
voluntariado; o voluntariado interdimensional do inversor tenepessista.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da Invexologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil; o laboratório
conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório conscienciológico da Duplologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível dos Proexólogos; o Colégio Invisível da Invexologia; o Colégio Invisível dos Tenepessistas; o Colégio Invisível dos Epicons; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível dos Serenões.
Efeitologia: o efeito das autocríticas profundas; o efeito da constante leitura e estudos
formadores de neossinapses; o efeito da racionalidade do mentalsoma sobre o psicossoma;
o efeito das reciclagens conscienciais; o efeito da força presencial no ambiente contaminado
energeticamente; o efeito da tares na hora e momento exatos; o efeito da aplicação da técnica da
inversão existencial; o efeito da autocosmoeticidade aliada à força presencial possibilitando
o inversor de praticar resgates na Baratrosfera; o efeito da prática da tenepes a longo prazo.
Neossinapsologia: a criação de neossinapses evolutivas; as neossinapses de cons magnos geradas pelas neoverpons; as neossinapses acrescentando neoconteúdos à autoconsciencialidade; a fixação das neossinapses intermissivas básicas.
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Ciclologia: o ciclo teoria-autovivência; o ciclo rotina útil–reciclagem ininterrupta; o ciclo da reeducação das condutas pessoais; o ciclo priorização-repriorização; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade interassistencial; o ciclo de neoideias dos extrapolacionismos
parapsíquicos; o ciclo investigação-reflexão.
Binomiologia: o binômio invéxis-compléxis.
Interaciologia: a interação autovalores–metas pessoais; a interação prioridade pessoal
(autoprioridade)–proridade grupal (grupoprioridade); a interação autexperimentação-autorreflexão-autocriticidade; a interação retrocérebro emissor–neocérebro receptor; a interação cosmovisão-megafoco; a interação fatuística-parafatuistica; a interação imperturbabilidade intraconsciencial–autoconfiança paraperceptiva.
Crescendologia: o crescendo (polinômio) euforin-primener-cipriene-extrapolacionismo; o crescendo monovisão-cosmovisão; o crescendo temperança-prioridade; o crescendo autonomia-megafraternidade; o crescendo responsabilidade-automotivação.
Trinomiologia: o trinômio da tridotação consciencial intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade; o trinômio força presencial–tares–megatrafor.
Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio racionalidade-eficácia-produtividade-evolutividade; o polinômio autexperimentação-autochecagem-autorreflexão-autorreciclagem; o polinômio vontade firme–intenção cosmoética–coragem evolutiva–paciência interconsciencial; o polinômio postura-olhar-voz-gesto.
Antagonismologia: o antagonismo autodeterminação / autovacilação; o antagonismo
autodeterminação / heterodeterminação; o antagonismo ato individual / ato coletivo; o antagonismo ato calculado / ato irrefletido; o antagonismo ato cerebral / ato paracerebral; o antagonismo ato evolutivo / ato interpresidiário; o antagonismo força presencial inversora / carisma
baratrosférico; o antagonismo força parapresencial / sex appeal.
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.
Politicologia: a invexocracia; a democracia; a argumentocracia; a lucidocracia; a evoluciocracia; a paradireitocracia; a conscienciocracia; a gnosiocracia.
Legislogia: a lei universal da compensação objetivando o equilíbrio geral; a lei de ação
e reação; a lei da atração dos opostos; a lei da atração dos afins.
Filiologia: a invexofilia; a recinofilia; a teaticofilia; a coerenciofilia; a neofilia; a energofilia; a parafenomenofilia; a palcofilia; a desafiofilia.
Maniologia: a mania de querer ser o centro das atenções; a mania de atropelar ou engolir
as pessoas a partir do próprio planejamento.
Mitologia: o mito de Narciso; o mito de Vênus, a deusa da beleza; o mito do inversor
perfeito.
Holotecologia: a invexoteca; a proexoteca; a assistencioteca; a intelectoteca; a mentalsomatoteca; a experimentoteca; a potencioteca; a energeticoteca.
Interdisciplinologia: a Invexologia; a Presenciologia; a Holomaturologia; a Holopensenologia; a Amparologia; a Liderologia; a Materpensenologia; a Proexologia; a Energossomatologia; a Epicentrismologia; a Assistenciologia; a Autocoerenciologia; a Conviviologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin verbetógrafa; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o triatleta consciencial; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o conferencista; o intermissivista; o cognopolita;
o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o consciencioterapeuta; o docente; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o líder invexólogo intelectual; o líder invexólogo parapsíquico; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúci-
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do; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; 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 triatleta consciencial; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; o conferencista; a intermissivista; a cognopolita;
a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a consciencioterapeuta; a docente; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a líder invexóloga intelectual; a líder invexóloga parapsíquica; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; 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 inversor; o Homo sapiens invexologus; o Homo sapiens
epicentricus; o Homo sapiens proexista; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens
exemplaris; o Homo sapiens maturologus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens serenissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniforça presencial inversora = o conjunto de manifestações energéticas
atratoras expresso pela conscin iniciante na aplicação da técnica da invéxis; maxiforça presencial
inversora = o conjunto de manifestações energéticas atratoras expresso pela conscin veterana na
aplicação da técnica da invéxis.
Culturologia: a Paraculturologia da Multidimensiologia; a cultura invexológica.
Caracterologia. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 características ou traços da
conscin inversora capazes de expandir a força presencial pessoal, objetivando a interassistencialidade:
01. Antiporão: a maestria em eliminar, desde cedo, o máximo possível dos resquícios
do porão consciencial.
02. Assistencialidade: a competência em se colocar enquanto assistente à disposição
dos amparadores para o auxílio às demais consciências.
03. Autenticidade: a qualidade de ser transparente e sincero consigo mesmo e com os
outros.
04. Autorganização: as listagens diárias dos próprios afazeres, utilizando o maxiplanejamento invexológico, integrando planos de curto, médio e longo prazo.
05. Ectoplasmia: a desenvoltura na exteriorização das energias lastreadas de ectoplasma.
06. Independência financeira: a autossustentação econômica, possibilitando a saída da
casa dos pais, ainda na fase preparatória da proéxis.
07. Intelectualidade: a dedicação aos estudos, pesquisas e gestações conscienciais,
a exemplo de artigos, verbetes, livros e cursos temáticos conscienciológicos.
08. Liderança: a capacidade de liderar e ser liderado de maneira cosmoética, desde
muito jovem.
09. Maturidade: a assunção de responsabilidades e cumprimento de metas planejadas,
ganhando credibilidade desde a juventude.
10. Parapsiquismo: o desenvolvimento parapsíquico, refinando a capacidade de leitura
energética, acesso a memórias passadas, de modo técnico, desde cedo.
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11. Posicionamento: a firmeza em posicionar-se frente a situações as quais não concorda, por não considerá-las o melhor para todos.
12. Recin: a dedicação, desde a juventude, às autorreciclagens em prol do amadurecimento evolutivo pessoal constante.
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 força presencial inversora, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Consciência atratora: Conscienciometrologia; Homeostático.
02. Consciência harmonizada: Harmoniologia; Homeostático.
03. Dominância energética: Energossomatologia; Neutro.
04. Domínio cognitivo: Autocogniciologia; Neutro.
05. Domínio pessoal: Autoconscienciometrologia; Neutro.
06. Empatia receptiva: Interassistenciologia; Homeostático.
07. Força parapresencial: Parapresenciologia; Neutro.
08. Força presencial: Intrafisicologia; Neutro.
09. Holopensene existencial: Intrafisicologia; Neutro.
10. Imperturbabilidade: Homeostaticologia; Homeostático.
11. Inversor intelectual: Invexometrologia; Homeostático.
12. Macrossomatologia: Somatologia; Homeostático.
13. Materpensene: Materpensenologia; Neutro.
14. Proatividade invexológica: Invexologia; Homeostático.
15. Teoria da beleza consciencial: Harmoniologia; Homeostático.

A FORÇA PRESENCIAL INVERSORA ESTÁ DIRETAMENTE
ATRELADA AO INVESTIMENTO REALIZADO PELO INVERSOR NA INTERASSISTÊNCIA LÚCIDA E TARÍSTICA, SENDO EXEMPLO COSMOÉTICO PARA OS INTERMISSIVISTAS.
Questionologia. No teste de avaliação pessoal, pela escala simples de 1 a 5, em qual nível você, leitor ou leitora, na condição de inversor ou inversora, se situa quanto à força presencial? Desde quando vem buscando tal condição?
Webgrafia Específica:
1. Rey, Gustavo J. Fonseca D’El; Pacini, Carla Alessandra; Medo de Falar em Público em uma Amostra
da População: Prevalência, Impacto no Funcionamento Pessoal e Tratamento; Artigo; Centro de Pesquisas e Tratamento de Transtornos de Ansiedade; Psicologia: Terapia e Pesquisa; Revista; Quadrimestral; Vol. 21; N. 2; 1 gráf.;
2 tabs.; 31 refs.; Brasília, DF; Maio-Agosto, 2005; páginas 237 a 242; disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/ptp/v21
n2/a14v21n2.pdf>; acesso em 04.10.15.
2. Roberts, Richard D.; Flores-Mendoza, Carmen E.; & Nascimento, Elizabeth do; Inteligência Emocional:
um Construto Científico?; Artigo; Paidéia; Revista; Semestral; Vol. 12; N. 23; 3 enus; 2 tabs.; 48 refs.; Ribeirão Preto,
MG; 2002; páginas 77 a 92; disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/paideia/v12n23/06.pdf>; acesso em 30.10.15; versão On-line ISSN 1982-4327.
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FORMAÇÃO CONSCIENCIOLÓGICA
(AUTOCOGNICIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A formação conscienciológica é o ato, efeito ou modo de a pessoa lúcida,
intermissivista, alcançar a condição cultural, ou paracultural, da apreensão pedagógica, ou parapedagógica, ampla, quanto ao conjunto de conhecimentos e habilidades propiciadas pelos princípios
constitutivos do corpus avançado de pesquisas, parapesquisas, autocognições teáticas e verdades
relativas de ponta (verpons) da Neociência Conscienciologia.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo formação deriva do idioma Latim, formatio, “formação; ação de
formar; forma; configuração”. Apareceu no Século XIV. O vocábulo consciência procede também do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Surgiu
no Século XIII. O elemento de composição logia provém do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte;
tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”.
Sinonimologia: 1. Formação cultural conscienciológica. 2. Cultura conscienciológica.
3. Paracultura conscienciológica. 4. Educação conscienciológica. 5. Autodesenvolvimento conscienciológico. 6. Autodidatismo conscienciológico ininterrupto.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 15 cognatos derivados do vocábulo formação:
autoformação; formacional; formada; formado; formador; formadora; formadura; formanda;
formando; formante; formar; formaria; formatura; formável; heteroformação.
Neologia. As duas expressões compostas formação conscienciológica antecipada e formação conscienciológica veterana são neologismos técnicos da Autocogniciologia.
Antonimologia: 01. Formação cultural convencional. 02. Cultura convencional.
03. Formação acadêmica. 04. Educação formal. 05. Inatividade cultural. 06. Repressão cultural.
07. Eunuquismo intelectual. 08. Deseducação conscienciológica. 09. Incultura conscienciológica. 10. Apedeutismo conscienciológico.
Estrangeirismologia: o aproveitamento cosmoético do background consciencial; a qualificação evolutiva do curriculum vitae pessoal; o doctus cum libro; o breakthrough mentalsomático; o Mentalsomarium; o suporte proexológico avançado no coaching extrafísico; a formação
continuada do Curso de Longo Curso no Tertuliarium; a qualidade conscienciológica da opus
major deixada para a posteridade.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade no âmbito da Mentalsomatologia, da Cosmoeticologia e da Evoluciologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Cogniciologia Conscienciológica; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os oásis
holopensênicos pró-evolução nos campi conscienciológicos; o incentivo à autodepuração paulatina da autopensenidade; a restauração homeostática da autopensenização.
Fatologia: a formação conscienciológica; a educação pessoal segundo a Conscienciologia; as lacunas da formação cultural; os estudos e as práticas conscienciológicas; os conhecimentos e as habilidades para a evolução autoconsciente; as atividades energéticas, parapsíquicas e intelectuais à disposição dos interessados; os patamares crescentes de aquisição vivencial; os estágios sucessivos de conquistas evolutivas; a escala evolutiva indicando o plano de carreira autevolutivo.
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; os programas da formação conscienciológica sempre multidimensionais; a parapreceptoria dos amparadores extrafísicos de função.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo intelectivo.
Principiologia: o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio conscienciológico de fincar os pés na rocha mantendo o mentalsoma no Cosmos; o princípio da descrença somente vivido plenamente a partir do paracorpo do autodiscernimento; o princípio do megafoco
mentalsomático; o princípio tarístico do autesclarecimento; o princípio evoluído de ―quem
aprende deve ensinar‖; o princípio da perseverança autopesquisística; o princípio da autodesassedialidade; o princípio da autodisciplina evolutiva; o princípio básico da Inventariologia;
o princípio fundamental da acuidade nas priorizações; o princípio da autocrítica cosmoética.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) objetivando a automodelagem do
próprio caráter.
Teoriologia: a passagem inquestionável do 1% da teoria para os 99% da vivência intelectual conscienciológica; a técnica de viver evolutivamente em qualquer dimensão existencial.
Tecnologia: a técnica da circularidade.
Voluntariologia: a interação voluntariado-paravoluntariado tarístico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do desassédio mentalsomático (Tertuliarium); o laboratório conscienciológico do Holociclo; o laboratório conscienciológico da
Mentalsomatologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos.
Efeitologia: o efeito halo dos autoconhecimentos generalistas; o deslindamento dos
efeitos intrafísicos das concausas extrafísicas.
Neossinapsologia: as neossinapses e a recuperação dos cons magnos; a formação gradativa de neossinapses universalistas, megafraternas e cosmoéticas.
Ciclologia: o ciclo da evolução mentalsomática; o ciclo ininterrupto ensino-pesquisa;
o ciclo alternante assistente-assistido; o ciclo da inventividade aguda.
Binomiologia: o binômio autavaliação–reperspectivação intelectual; o binômio Autoconscienciometrologia-Autopesquisologia; o binômio cérebro-paracérebro; o binômio ensino-pesquisa; o binômio educação-saúde na interassistencialidade; o binômio Parapedagogiologia-Paraterapêutica.
Interaciologia: a interação custo–benefício mentalsomático; a interação educação formal–autodidatismo ininterrupto; a interação justa dos recebimentos proexológicos com a própria
vida intrafísica; a interação primener–balanço existencial; a interação Mentalsomatologia-Autodiscernimentologia; a interação autolucidez evolutiva–balanço mentalsomático; a interação inteligência evolutiva–autorreflexão periódica; a interação esforço individual–rendimento evolutivo conscienciológico; a interação sala de aula–ambulatório policlínico–sala de cirurgia.
Crescendologia: o crescendo intelectualidade rural–intelectualidade urbana; o crescendo talento físico–talento intelectual; o crescendo evolutivo incognoscível-cognoscível; o crescendo cognitivo simplicidade-complexidade; o crescendo em aprofundamento e extensão das autocognições conscienciológicas.
Trinomiologia: o trinômio aprofundamento-potencialização-acumulação; o trinômio da
hiperacuidade concentração mental–atenção fixada–lucidez maior; o trinômio (trio) inventor-descobridor-inovador; o trinômio pesquisístico dissecção-detalhamento-exaustividade; o trinômio Debatologia-Refutaciologia-Argumentologia; o trinômio técnica do detalhismo–técnica da
exaustividade–técnica da circularidade; o trinômio analisar-classificar-avaliar; o trinômio parapesquisas-paratécnicas-parachados; o trinômio formação-capacitação-aperfeiçoamento; o trinômio intelectualidade-comunicabilidade-paraperceptibilidade; o trinômio vontade-intenção-autorganização.
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Polinomiologia: o polinômio racionalidade-eficácia-produtividade-evolutividade; o polinômio autopesquisas-heteropesquisas-parapesquisas-multipesquisas; o polinômio lucidez-racionalidade-lógica-coerência; o polinômio palestra-artigo-curso-livro.
Antagonismologia: o antagonismo obscurantismo dogmático / autoconscientização
emancipadora; o antagonismo acrasia / avanço mentalsomático; o antagonismo detalhismo
/ perfeccionismo; o antagonismo formação cultural / deformação cultural; o antagonismo erudição / apedeutismo.
Paradoxologia: o paradoxo técnico detalhismo–corte das insignificâncias.
Politicologia: a lucidocracia; a democracia pura; a meritocracia embasada no saldo da
Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); as políticas parapedagógicas traçadas por equipexes avançadas.
Legislogia: a atenção às leis da Fisiologia Humana; a lei do maior esforço evolutivo.
Filiologia: a grafofilia; a escriptofilia; a comunicofilia; a autocogniciofilia; a bibliofilia;
a proexofilia; a leiturofilia.
Mitologia: a desconstrução de mitos e ilusões milenares por meio da Impactoterapia
e da Cosmoética Destrutiva.
Holotecologia: a intelectoteca; a mentalsomatoteca; a teaticoteca; a comunicoteca;
a argumentoteca; a grafopensenoteca; a pesquisoteca.
Interdisciplinologia: a Autocogniciologia; a Mentalsomatologia; a Holomaturologia;
a Arquivologia; a Inventariologia; a Enciclopediologia; o Enciclopedismo; o Universalismo; a Bibliologia; a Parapedagogiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
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 conscientiologus; o Homo sapiens polymatha; o Homo
sapiens semperaprendens; o Homo sapiens sapientior; o Homo sapiens cosmopolita; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens holothecarius; o Homo sapiens systemata.
V. Argumentologia
Exemplologia: formação conscienciológica antecipada = a cultura conscienciológica adquirida
pelo jovem inversor, moça ou rapaz, voluntário da ASSINVÉXIS; formação conscienciológica
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veterana = a cultura conscienciológica adquirida pelo epicon, mulher ou homem, voluntário
componente do Conselho de Epicons da Conscienciologia.
Culturologia: a Cultura Conscienciológica vivenciada na CCCI e na CCCE.
Caracterologia. Sob a ótica da Autocogniciologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, 7 níveis de aquisições culturais oferecidos nos holopensenes das pesquisas conscienciológicas, em geral, por meio da pedagogia avançada das Instituições Conscienciocêntricas (ICs; Ano-base: 2010):
1. EVOLUCIN: a formação conscienciológica inicial da infância.
2. ASSINVÉXIS: a formação conscienciológica dos inversores existenciais.
3. REAPRENDENTIA: a formação conscienciológica de professores.
4. OIC: a formação conscienciológica quanto à saúde física e consciencial.
5. IIPC: a formação conscienciológica quanto à docência, inclusive itinerante.
6. IAC: a formação conscienciológica quanto à convivialidade cosmovisiológica internacional.
7. Conselho de Epicons: a formação conscienciológica quanto ao parapsiquismo na
Cognópolis, em Foz do Iguaçu.
Taxologia. Em concordância com a Autoproexologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 30 categorias fundamentais da formação conscienciológica, em geral, merecedoras de autorreflexão:
01. Formação autadministrativa: a autonomia consciencial; a instrumentalização para
o autogerenciamento da própria evolução; os macetes técnico-administrativos da Conscienciologia.
02. Formação autexperimental: a teática conscienciológica; a apreensão cognitiva fundamentada no princípio da descrença.
03. Formação autodidática: o autodidatismo ininterrupto; a autoprogramação da pós-graduação evolutiva enriquecedora da educação formal.
04. Formação autopesquisística: a responsabilidade proexológica; o desenvolvimento
da inteligência evolutiva (IE).
05. Formação autorreformadora: as recins subintrantes; a geração voluntária do crescendo de crises de crescimento evolutivo; a técnica da chapa quente.
06. Formação autoterapêutica: as autorremissões autogeridas; o princípio do primado
da autocura.
07. Formação continuada: a aprendizagem incessante do semperaprendente; o princípio da formação autevolutiva infinita.
08. Formação cosmovisiológica: a abordagem multifacética da realidade; o estudo de
si, dos outros, do Cosmos e da interação entre tais elementos.
09. Formação cotidiana: a autovivência refletida; a transformação da própria existência
em laboratório conscienciológico da vida cotidiana.
10. Formação dinâmica: as certezas relativas refutáveis; o princípio da verpon; a Verponologia.
11. Formação eletiva: as escolhas evolutivas pessoais; o respeito ao livre arbítrio da
consciência.
12. Formação engajada: a responsabilidade social e parassocial; a promoção da integração harmônica da coletividade com a paracoletividade.
13. Formação grafopensenológica: a fixação da tares; a prioridade do livro pessoal publicado no autorrevezamento multiexistencial.
14. Formação gerencial: a liderança cosmoética; a criação de oportunidades de empreendedorismo evolutivo.
15. Formação globalizadora: a coerência consciencial; o abarcamento pesquisístico de
todas as manifestações da consciência.
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16. Formação grupal: a intercooperação evolutiva; a construção coletiva de infraestrutura para a evolução de todos; a formação do código grupal de Cosmoética (CGC).
17. Formação holossomática: a maturidade integral; o aproveitamento máximo, autoconsciente, dos 4 veículos de manifestações conscienciais.
18. Formação interassistencial: a capacitação interassistencial multidimensional; o autaprimoramento pessoal para o exercício da função amparadora.
19. Formação laboral: as tarefas proexológicas; o princípio de aprender fazendo aplicado às pesquisas e às publicações pessoais.
20. Formação multidimensional: a autoconscientização multidimensional; a autexpressão burilada em qualquer dimensão existencial.
21. Formação multiexistencial: o autorrevezamento multiexistencial; o treinamento
consciencial abrangendo o ciclo ressoma-dessoma-intermissão; o estudo do ciclo multiexistencial
pessoal (CMP).
22. Formação paraprofissionalizante: a minipeça lúcida; a autocapacitação para o entrosamento prolífico ao Maximecanismo Multidimensional Interassistencial.
23. Formação parapsíquica: a autoconscientização multidimensional (AM); o parapsiquismo lúcido como pré-requisito para a decisão mais correta.
24. Formação paratécnica: a Paratecnologia Conscienciológica; a integração funcional
entre os recursos assistenciais extrafísicos e intrafísicos.
25. Formação pragmática: a Conscienciologia Aplicada; a primazia da utilidade em
detrimento dos estudos mateológicos ou incognoscíveis no atual estágio evolutivo.
26. Formação primordial: o estudo do primado do essencial; o princípio do Cosmos
composto de consciência e energia.
27. Formação racionalista: a racionalidade paracientífica; a primazia do autodiscernimento em detrimento de irracionalidades, emotividades e subcerebralidades.
28. Formação realista: o ceticismo otimista cosmoético (COC); o compromisso com
a fidelidade aos fatos e parafatos.
29. Formação reeducativa: a autorreeducação lúcida; a autoconscientização quanto ao
evolutivamente melhor.
30. Formação revolucionária: a revolução consciencial silenciosa; os efeitos da depuração intraconsciencial na transformação planetária nesta Era da Reurbex.
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 formação conscienciológica, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Ato mentalsomático: Mentalsomatologia; Neutro.
02. Atributo consciencial: Mentalsomatologia; Neutro.
03. Autenciclopédia: Mentalsomatologia; Homeostático.
04. Autodiscernimento afetivo: Mentalsomatologia; Homeostático.
05. Autorado: Mentalsomatologia; Neutro.
06. Autorado holocármico: Mentalsomatologia; Homeostático.
07. Avanço mentalsomático: Mentalsomatologia; Homeostático.
08. Balanço mentalsomático: Mentalsomatologia; Homeostático.
09. Bibliologia: Mentalsomatologia; Homeostático.
10. Ciclo mentalsomático: Mentalsomatologia; Homeostático.
11. Compreensão da Conscienciologia: Mentalsomatologia; Homeostático.
12. Conscienciologia: Mentalsomatologia; Neutro.
13. Corpus da Conscienciologia: Experimentologia; Homeostático.
14. Desembaraço intelectual: Mentalsomatologia; Homeostático.
15. Intraconscienciologia: Mentalsomatologia; Neutro.
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A CONDIÇÃO MAIS PROPÍCIA PARA DESENCADEAR
A AUTOMOTIVAÇÃO NA FORMAÇÃO DA CULTURA CONSCIENCIOLÓGICA É A PARTICIPAÇÃO DA CONSCIN NOS
CURSOS INTERMISSIVOS PRÉ-RESSOMÁTICOS TEÁTICOS.
Questionologia. Você, leitora ou leitor, está satisfeito com o nível da própria cultura
conscienciológica? Ou ainda se empenha em aperfeiçoar a autoformação com base na Conscienciologia?
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FORMAÇÃO DO ASSISTENTE
(AMPAROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A formação do assistente é o conjunto de conhecimentos, habilidades
e qualificações técnicas em assistência interconsciencial adquiridas ao longo do périplo evolutivo
pela conscin, homem ou mulher, dentro do maximecanismo multidimensional, ocorrendo de modo gradativo, em correspondência ao desenvolvimento pessoal, enquanto empreendimento conjunto, do aprendiz e das equipes extrafísicas.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo formação deriva do idioma Latim, formatio, “formação; ação de
formar; forma; configuração”. Apareceu no Século XIV. A palavra assistente procede do mesmo
idioma Latim, assistens ou adsistens, de assistere, “estar ou conservar-se de pé junto a; estar presente; comparecer; assistir em juízo”. Surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Formação do amparador. 2. Formação do profissional em assistência.
Neologia. As 4 expressões compostas formação do assistente, formação básica do assistente, formação intermediária do assistente e formação avançada do assistente são neologismos
técnicos das Amparologia.
Antonimologia: 1. Formação do assistido. 2. Formação do guia cego.
Estrangeirismologia: o background parapsíquico; o tourning point evolutivo; o approach paratecnológico; o auslegung paradireitológico; a démarche paradidática; a weltanschauung
holoconviviológica; o curriculum vitae assistencial.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do discernimento quanto à comunicação interdimensional paradidática.
Megapensene. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: ‒ Amparador: assistente
profissional.
Coloquiologia: a condição de ser conscin pau para toda obra; o ato de fazer o que precisa ser feito; a expressão de confiança estamos apostando nossas fichas em você; a condição de
fazer parte da turma; a chapa quente dos experimentos assistenciais.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Reeducaciologia; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os taquipensenes; a taquipensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os conviviopensenes;
a conviviopensenidade; a mudança de bloco pensênico; a manipulação de morfopensenes; o holopensene pessoal da generosidade; a pensenidade acolhedora; a pensenidade esclarecedora; o investimento no materpensene assistencial pessoal.
Fatologia: a formação do assistente; a organização da base intrafísica possibilitando
a criação de ambiente terapêutico; a docência conscienciológica; os cursos de campo da Conscienciologia; a otimização da agenda intrafísica a partir do desenvolvimento assistencial; a inclusão
da formação amparológica no cotidiano intrafísico; o domínio dos barulhos mentais; a reciclagem
da impaciência; a reciclagem da ansiedade; o desenvolvimento da compreensão; a extinção do
pensamento punitivo; a resignificação dos incômodos; a revalorização dos relacionamentos; a resignificação das recompensas; a valorização dos colegas intrafisicos de assistência quais professores evolutivos; o autocondicionamento quanto à visão traforista das consciências; a prática da comunicação não violenta; a liderança; o olhar aguçado para as potencialidades alheias; o encontro
da equipe intrafísica de trabalho assistencial; a busca por entender o modus vivendi das pessoas;
o vislumbre do limiar do estupro evolutivo; o calejamento emocional ante as mazelas da Humani-
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dade possibilitando a ação terapêutica; a refratariedade cosmoética; os contrafluxos didáticos possibilitando antever a intercorrência antievolutiva; o aproveitamento de todas as circunstâncias para o autodesenvolvimento assistencial; as abordagens pedagógicas; as abordagens psicológicas;
a autocognição aplicada ao melhor para todos; a inteligência contextual; o comportamento consentâneo camaleônico; a análise sociológica e cultural do assistido; a compreensão de, por vezes,
a melhor assistência ser deixar-se assistir; a autoconscientização quanto a nem sempre ter as condições ideais para a assistência; o respeito à visão de mundo e aos valores do assistido; a Pré-Intermissiologia; o máximo possível de imparcialidade política, exemplarista e didática.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o senso de parafiliação; a parapreceptoria; o convívio com os amparadores extrafísicos na assistência diária; o diálogo transmental; a observação do modus operandi do amparo; os puxões de orelha extrafísicos;
o desenvolvimento dos atributos anímicos e parapsíquicos; a desassim; a assim; a iscagem lúcida;
a promoção e direcionamento dos acoplamentos áuricos diários; a montagem de campos energéticos assistenciais; o autencapsulamento; o heterencapsulamento; a semipossessão benigna; o monólogo psicofônico; a psicofonia assistencial; o ato de aprender a ver multidimensionalmente sem
ser visto; as tentativas e erros na prática da projetabilidade; as projeções paralaboratoriais de desenvolvimento do projetor; os grupos de conscins projetadas participando de eventos paradidáticos; o emprego técnico da parapictografia assistencial; a descoberta gradativa das habilidades psicossomáticas; a projeção consciencial vexaminosa; a facilitação do experimento projetivo de outras conscins; o patrocínio do momento fugaz volitativo intencionando a tomada de fôlego para
nova imersão assistencial; os paracursos de aprofundamento; a progressiva participação enquanto
provedor de energias densas em empreendimentos assistenciais intra e extrafísicos; as paravisitas
às estações extrafísicas assistenciais; o aporte parainstitucional à tarefa energética pessoal diária
(tenepes); a parapreceptoria assistencial; a paradidática da experimentação; a desmistificação da
presença e da função do orientador evolutivo; a primener preparatória; a transformação dos assediadores extrafísicos em assistidos; a recepção e orientação de guias amauróticos em fase de viragem; o domínio da multidisciplinaridade paradidática ampliando o poliglotismo assistencial; a delimitação de parestações assistenciais extrafísicas pré-ofiex; o gradual processo de aculturação
consciencial a partir da explicitação das raízes culturais holobiográficas; o máximo possível de
imparcialidade parapolítica, exemplarista e paradidática dos amparadores extrafísicos.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo assistir‒ser assistido.
Principiologia: o princípio de a evolução grupal ser calcada a partir do desenvolvimento dos indivíduos; os princípios paradireitológicos enquanto diretrizes da holoconvivialidade
sadia.
Codigologia: a construção do código de conduta projetiva; o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código pessoal de generosidade.
Teoriologia: a teoria da tridotação consciencial; a teoria do irrompimento do psicossoma; a teoria da interassistência enquanto matéria imprescindível à holomaturidade consciencial.
Tecnologia: a criação gradativa de paratecnologias pessoais.
Voluntariologia: os voluntários, paravoluntários, pesquisadores e parapesquisadores da
Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório
conscienciológico da Autoprojeciologia; o laboratório conscienciológico da Interassistenciologia; o laboratório conscienciológico da Conviviologia; o laboratório conscienciológico da Autodespertologia; o laboratório da vida cotidiana diuturna.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Amparologia.
Efeitologia: os efeitos evolutivos da depuração assistencial paratecnológica.
Neossinapsologia: as neossinapses parapedagógicas ensejando o compartilhamento das
verpons conscienciológicas.
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Ciclologia: os ciclos paradidáticos; o desenrolar do ciclo grupocármico desembocando
nos ciclos policármicos.
Enumerologia: a aprendizagem pela observação; a aprendizagem pela experimentação;
a aprendizagem pela imitação; a aprendizagem pela repetição; a aprendizagem pelo refinamento;
a aprendizagem pelo calejamento; a aprendizagem pela competência. A consolação; o acolhimento; o acompanhamento; a heterocrítica; o esclarecimento; a orientação; o exemplarismo.
Binomiologia: o bin mio sil ncio mental‒di logo transmental; o binômio escala evolutiva–escola evolutiva.
Interaciologia: a interação autocosmoeticidade-assistencialidade.
Crescendologia: o crescendo discente-docente; o crescendo visão intrafisicalista‒visão
extrafisicalista‒visão consciencial; o crescendo senso de grupalidade‒senso de responsabilidade
grupal‒epicentrismo interconsciencial; o crescendo das autossuperações; o crescendo líder da
equipex‒orientador evolutivo; o crescendo da omnivisão parapedagógica; o crescendo da paraperceptibilidade; o crescendo de complexidade do código pessoal de Cosmoética (CPC); o crescendo do círculo de relações extrafísicas.
Trinomiologia: a identificação da característica pessoal predominante no trinômio recepção-orientação-encaminhamento.
Polinomiologia: o polinômio assistido–assistente–amparador em formação–amparador
superintendente.
Antagonismologia: o antagonismo paradireito de errar / paradever de acertar.
Paradoxologia: o paradoxo do altruísmo interassistencial.
Politicologia: a discernimentocracia; a lucidocracia; a experimentocracia; a didácticocracia; a cognocracia; a meritocracia; a paradiplomaciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada ao autodomínio energético; o descortínio das
paraleis cósmicas na ortopráxis assistencial cotidiana.
Filiologia: a amparofilia; a assistenciofilia; a neofilia; a culturofilia; a projeciofilia; a didaticofilia; a conscienciofilia.
Mitologia: a anulação do mito das verdades absolutas; o descarte dos mitos dos mestres
e gurus.
Holotecologia: a interassistencioteca; a parapsicoteca; a projecioteca; a paradidaticoteca; a sinaleticoteca; a energeticoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Amparologia; a Interassistenciologia; a Cosmoeticologia; a Paradireitologia; a Harmoniologia; a Extrafisicologia; a Parapercepciologia; a Parepistemologia; a Proexologia; a Recinologia; a Conviviologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: o ser interassistencial; a conscin parapsíquisa; a isca humana lúcida; o ser
desperto; a minipeça do maximecanismo assistencial.
Masculinologia: o aprendiz; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o socorrista multidimensional; 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 aprendiz; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora
intrafísica; a socorrista multidimensional; 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 du-
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plóloga; 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 semperaprendens; o Homo sapiens autoperquisitor;
o Homo sapiens exemplar; o Homo sapiens parapaidagogicus; o Homo sapiens tenepessista;
o Homo sapiens magister; o Homo sapiens didacticus; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens paratechnicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: formação básica do assistente = o aprendizado teático da iscagem lúcida;
formação intermediária do assistente = o aprendizado teático da auto e heterodesassedialidade
(desperticidade); formação avançada do assistente = o aprendizado teático da gestão ofiexológica.
Culturologia: a cultura globalizada possibilitando a aproximação e o entendimento de
microuniversos diametralmente opostos; a cultura da diversidade; a cultura da pacificação; o investimento na cultura pessoal qualificando a infiltração extrafísica cosmoética.
Caracterologia. Mediante a Amparologia, eis, em ordem alfabética, 6 posturas capazes
de caracterizar a função amparadora, servindo enquanto matéria de observação, estudo e prática
ao aprendiz:
1. Antidogmatismo. Não fomenta dogmas. O contato assistencial insufla no assistido
a neofilia e o princípio da descrença (PD).
2. Autonomia. Não gera dependências. A intrusão cosmoética (tares) objetiva ampliar
a autonomia evolutiva do assistido.
3. Coevolução. Não corrobora o mito religioso do martírio sacrificial. Reconhece a assistência enquanto ganho evolutivo mútuo.
4. Limites. Não fornece respostas desapropriadas da construção cognitiva pessoal do assistido. Respeita os limites cognitivos.
5. Paradidática. Não é diretor, maestro ou titereiro. O momento evolutivo do assistido
determina os caminhos e as metas a serem alcançadas.
6. Respeito. Não se acumplicia com a anticosmoética do outro. Respeita o paradireito
do assistido de errar, dosando a aplicação das omissões superavitárias.
Autocoerência. Antes de tudo, a autocoerência denuncia o nível de Cosmoética do indivíduo, servindo enquanto medida da tara assistencial e da evolução pessoal.
Conformidade. Não é coerente dedicar auxílio às outras consciências e negar auxílio
a si próprio.
Autorreferência. O instrumental do médico consiste em material, equipe, ambiente e assepsia; o instrumental do assistente é a própria bagagem evolutiva e o senso de auto e heterorresponsabilidade.
Parapsiquismo. Ao mesmo tempo, a evolução assistencial passa, inevitavelmente, pela
abertura da comunicação interdimensional, representando fonte mais complexa de auto e heteroconhecimento.
Comunicação. Para manter contato com o professor (amparador, orientador evolutivo),
o assistente em formação deverá ser capaz de ouvi-lo e, sobretudo, de questioná-lo.
Paradidática. Concomitante ao desenvolvimento parapsíquico, a reflexão acerca da melhor forma de assistir se enquadra nos campos da Paradidática e da Parapedagogia, de onde se
constroem as técnicas, os meios e as formas aplicadas na interação consciencial.
Técnica. Para assistir não basta ter boa intenção, é preciso discernimento e tecnicidade.
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Paradireito. A intervenção no microuniverso alheio, além de precisa, deve respeitar os
limites cosmoéticos da interação paradever do assistente‒paradireito do assistido.
Outro. O aprendiz de amparador torna-se, gradativamente, especialista no outro e em si
mesmo.
Interdisciplinaridade. Atinente à Assistenciologia, eis, listados em ordem alfabética,
100 itens pertinentes à formação técnica do assistente, divididos em 4 especialidades conscienciológicas capazes de compor o quadro de progressão interdisciplinar do aprendiz de amparador:
A.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Autevoluciologia:
Abertismo: a convicção quanto à inexistência de verdades absolutas.
Autocrítica: o autoquestionamento e a autorrefutação frequentes.
Autorresponsabilidade: a assunção crescente da autodeterminação evolutiva.
Condicionamento físico: a otimização da “máquina” para o trabalho.
Constância: a autovigília constante quanto aos padrões homeostáticos.
Coragem: a capacidade de enfrentar novos desafios assistenciais.
Dedicação: o autocomprometimento com a causa, ideia ou projeto assistencial.
Determinação: a insistência sadia ante as dificuldades do autodesenvolvimento.
Disponibilidade: a atitude de “estar sempre aí” para a assistência.
Erudição: a automotivação constante para buscar conhecimento.
Força presencial: a instalação da psicosfera saudável resplandecente.
Gratidão: a retribuição dos aportes recebidos.
Heterocrítica: o olhar analítico e dedutivo sobre os fatos e parafatos.
Higidez pensênica: a parapercuciência na saúde mentalsomática.
Intelectualidade: o conhecimento insaciável.
Intencionalidade: a matriz e a diretriz da ação assistencial.
Modéstia: a evitação da arrogância e do pedantismo.
Motivação: a voliciolina pessoal diária para os contatos pró-evolutivos.
Neofilia: o desejo pelo novo.
Operosidade: a autodisponibilização constante.
Organização: o status quo sadio das extensões do microuniverso consciencial.
Profissionalismo: o esmero pessoal no trabalho assumido.
Reciclofilia: a volição empregada na melhoria de si próprio.
Resiliência: a obstinação positiva de ir até o final.
Verbação: a correspondência entre o dizer e o fazer.

B. Parapercepciologia:
26. Amparabilidade: a predisposição para trabalhar em equipe multidimensional.
27. Atenção multidimensional: a atenção dividida multidimensionalmente.
28. Autodesassedialidade: a competência holochacral na desassim constante.
29. Autonomia parapsíquica: a autonomia crescente na multidimensionalidade.
30. Bioenergética lúcida: a expertise na manipulação técnica das ECs.
31. Clarividência: o mecanismo de apreensão de fatos extrafísicos pertinentes.
32. Condicionamento holochacral: o traquejo na paraperceptibilidade cotidiana.
33. Desassim: a facilidade quanto à mudança de bloco pensênico.
34. Desrepressão paraperceptiva: a soltura holochacral gradativa.
35. Diálogo transmental: o diálogo interdimensional constante com o amparador.
36. Ectoplasmia assistencial: a manipulação de energias pessoais densas.
37. Epicentrismo: a liderança interconsciencial multidimensional.
38. Equilíbrio emocional: a constância psicossomática na consecução parapsíquica.
39. Heterorretrocognoscibilidade: o encontro de respostas no passado do assistido.
40. Lucidez: a integração multiveicular e o desbloqueio mentalsomático constantes.
41. Pangrafia: a ocorrência de fenômenos complexos concomitantes, na gesconografia.
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42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Parapictografia: o escopo imagético e imagístico na Paratecnologia Assistencial.
Parepistemologia: a criação de paramecanismos pessoais de pesquisa e resposta.
Proatividade assistente: a iniciativa energética pessoal perante a assistência.
Projetabilidade lúcida: o desenvolvimento da projetabilidade lúcida e assistencial.
Psicofonia tarística: a interação íntima com o amparador de função durante a tares.
Transferência interdimensional: a técnica da transferência da consciência.
Sinalética pessoal: a muleta parafisiológica autoeducativa aplicada diuturnamente.
Vetor projetivo: o domínio do vetor projetivo qualificando a projeção assistencial.
Visão prospectiva: a faculdade de produzir fenômenos precognitivos instantâneos.

C. Paradidaticologia:
51. Acolhimento: a aceitação do assistido enquanto aprendiz e mestre (interassistência).
52. Adaptabilidade: a flexibilidade na adequação didática aos diversos contextos.
53. Ádito: o ádito ideativo cosmovisiológico utilizado diuturnamente.
54. Afabilidade: a brandura aplicada à recepção ou pararrecepção do assistido.
55. Aplicabilidade: a progressão autoconhecimento-conhecimento-paradidática.
56. Autoconfiança: o apoio e reforço íntimos nos trafores pessoais.
57. Autexposição: o compartilhamento das dificuldades pessoais gerando rapport.
58. Binômio: a introjeção prática do binômio admiração-discordância.
59. Comedimento: a noção de quando começar e quando terminar a ação assistencial.
60. Construtivismo: o reconhecimento da bagagem existencial do assistido.
61. Cuidado: a parcimônia no momento de lidar com as chagas alheias.
62. Distanciamento: o sobrepairamento acerca da situação do assistido.
63. Empatia: a habilidade técnica de vestir o sapato do outro, provisoriamente.
64. Escuta: o cuidado de saber escutar.
65. Exemplarismo: a retidão da conduta pessoal.
66. Histrionismo: a plasticidade holossomática na comunicabilidade.
67. Lastro: o estofo pesquisístico constantemente alimentado pelas gescons pessoais.
68. Ousadia: as saídas criativas para os diversos contextos desfavoráveis na assistência.
69. Paciência: o respeito ao tempo cognitivo da consciência assistida.
70. Poliglotismo consciencial: a adaptação constante do ato de falar.
71. Presteza receptiva: a prontidão e disponibilidade ante as demandas variadas.
72. Recursos: a utilização de recursos paratécnicos variados, conforme a necessidade.
73. Repertório: as diversas cartas na manga assistenciais à disposição.
74. Tares: o refinamento amiúde da tarefa do esclarecimento.
75. Vocabulário: o dicionário pessoal de linguagens sociais.
D. Paradireitologia:
76. Abnegação cosmoética: a dosagem entre o ato de dar de si e os limites pessoais.
77. Acolhimento parapolítico: o amparo aos assistidos nas parajurisdições pessoais.
78. Aculturação: a assimilação da mundividência universalista da Paradireitologia.
79. Anonimato: a renúncia parapolítica e paradiplomática às ribaltas da assistência.
80. Anticonflitividade: o posicionamento auto e heteropacificador.
81. Antifronteiras: o constante ato de corroborar a conduta antifronteiras.
82. Compreensão: o crescendo respeito-compreensão.
83. Convivialidade sadia: a boa vizinhança evolutiva no respeito ao diferente.
84. Cosmoética: os parâmetros pessoais da manifestação justa, íntegra e reta.
85. Cosmovisão: o rompimento das barreiras cognitivas na Paralegislogia.
86. Equanimidade: a retidão, a integridade e a justiça.
87. Fraternidade: a complacência quanto às incapacidades momentâneas do outro.
88. FEP: o atilamento na construção da Ficha Evolutiva Pessoal.
89. Imparcialidade: a posição antiprivilégio e antifavoritismo.
90. Justiça: a vivência do perdão enquanto signo da justiça extrafísica.
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99.
100.
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Mediação: a mediação voluntária de conflitos no cotidiano multidimensional.
Megafraternidade: as extrapolações práticas do senso fraterno máximo.
Paradiplomacia: o comportamento apaziguador ante as adversidades.
Paramagistratura: a abordagem parajurisprudencial na orientação evolutiva.
Parapolítica: a conciliação das necessidades de cada grupo.
Perdão: o senso de heteroperdoamento irrestrito.
Princípio: a realização prática do principium coincidentia oppositorum.
Universalismo: o atacadismo e abertismo no acolhimento à diversidade.
Valores: o desapego aos valores pessoais na assistência.
Vigilância: o zelo à pensenidade enquanto paracidadania cósmica.
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 formação do assistente, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amparador extrafísico de função: Interassistenciologia; Homeostático.
02. Amparofilia: Amparologia; Homeostático.
03. Competência parapedagógica: Parapedagogia; Homeostático.
04. Comprometimento assistencial: Assistenciologia; Homeostático.
05. Efeito da autocoerência: Autocoerenciologia; Homeostático.
06. Exemplologia: Parapedagogiologia; Neutro.
07. Função amparadora: Amparologia; Homeostático.
08. Holocoerência individual: Autocoerenciologia; Homeostático.
09. Limite do assistido: Paradireitologia; Neutro.
10. Megapolinômio interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
11. Paradever intermissivo: Intermissiologia; Homeostático.
12. Parapreceptoria: Interassistenciologia; Homeostático.
13. Paratarefa do amparador: Amparologia; Homeostático.
14. Senso de parafiliação: Amparologia; Neutro.
15. Viragem assistido-assistente: Assistenciologia; Homeostático.

A FORMAÇÃO DO ASSISTENTE OCORRE NO COTIDIANO
DE QUEM SE POSICIONA, ANTE O MAXIMECANISMO, PARA A FUNÇÃO DE AMPARADOR OU AMPARADORA, COADUNANDO AUTODESENVOLVIMENTO E PARATECNICIDADE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já se sente preparado(a) para a assumir a condição de amparador(a)? Como se posiciona ante a necessidade de lapidação contínua da tecnicidade
assistencial?
Bibliografia Específica:
1. Bueno, Ruy; Fatores Influenciadores da Autocientificidade na Tenepes; Artigo; Conscientia; Revista;
Trimestral; Vol. 14; N.2; Seção: Temas da Conscienciologia; 5 citações; 1 cronologia; 1 E-mail; 2 fichários; 1 foto; 14
enus.; 1 microbiografia; 17 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC);
Foz do Iguaçu; PR; Abril–Junho, 2010; página 269 a 281.
3. Couto, Cirlene; Contrapontos do Parapsiquismo: Superação do Assédio Interconsciencial Rumo à Desperticidade Permanente Total; pref. Waldo Vieira; revisores Helena Araújo; & Erotides Louly; 208 p.; 2 seções; 18 caps.;
18 E-mails; 102 enus.; 48 estrangeirismos; 1 foto; 1 microbiografia; 1 tab.; 17 websites; glos. 300 termos; 45 refs.; alf.; 21
x 14 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2010; páginas 90 a 92, 101 a 105 e 143 a 145.
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4. Idem; 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 41, 42, 100, 101 e 122.
5. Gonçalves, André Petry; Vetor Projetivo: Domínio do Período Extrafísico da Consciência a partir da
Tecnicidade e da Vontade; Artigo; Homo Projector; Revista; Semestral; Vol. 2, N. 2 (Suplemento), Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Foz do Iguaçu, Julho-Dezembro, 2015; páginas 108 a 116.
6. Thomaz, Marina; & Pitaguari, Antonio; orgs; Tenepes: Assistência Interdimensional Lúcida; Ontologia;
rev. Erotides Louly; Eucardio de Rosso; & Roseli Oliveira; 664 p.; 5 partes; 34 caps.; 9 cronologias; 1 E-mail; 237 enus.;
1 foto; 44 grafs.; 52 siglas; 27 tabs.; glos. 210 termos; 18 notas; 1 filme; 255 refs.; alf.; 23 x 16 x 3,5 cm; br.; Associação
Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2015; páginas 178 a 183.
7. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479, caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.;
4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.663 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; Ed. Princeps;
Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; páginas
235, 239 e 252 a 255.

A. P. G.

Enciclopédia da Conscienciologia

11199

FÔRMA HOLOPENSÊNICA
(PENSENOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A fôrma holopensênica é a estrutura elaborada pela autopensenidade da
consciência por intermédio de várias vidas humanas consecutivas (Seriexologia) e, portanto, de
múltiplos somas, com experiências desenvolvidas no mesmo local intrafísico, seja de modo breve
ou prolongado.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo fôrma deriva do idioma Latim, forma, “aparência; semelhança; maneira; aspecto; retrato; imagem; estátua; desenho; beleza; formosura; fôrma; molde; caixilho;
moldura; moeda cunhada”. Apareceu no Século XIII. O elemento de composição holo vem do
idioma Grego, hólos, “total, completo, inteiro”. O vocábulo pensamento procede do idioma Latim, pensare, “pensar; cogitar; formar alguma ideia; pesar; examinar; considerar; meditar”. Surgiu
no Século XIII. A palavra sentimento, também do idioma Latim, sentimentum, através do idioma
Francês, sentiment, “sentimento; faculdade de receber as impressões físicas; sensação; conhecimento; fato de saber qualquer coisa; todo fenômeno da vida afetiva; emoção; opinião; bom senso”. Apareceu no Século XIV. O termo energia provém do idioma Francês, énergie, derivado do
idioma Latim, energía, e este do idioma Grego, enérgeia, “força em ação”. Surgiu no Século
XVI.
Sinonimologia: 1. Fôrma autopensênica. 2. Arcabouço autopensênico multiexistencial.
3. Molde holopensênico polissomático. 4. Receptáculo energético intrafísico. 5. Fôrma ortopensênica. 6. Fôrma patopensênica. 7. Assinatura retropensênica. 8. Fôrma holopensênica pessoal.
9. Fôrma holopensênica grupal.
Neologia. As 3 expressões compostas fôrma holopensênica, fôrma ortopensênica
e fôrma patopensênica são neologismos técnicos da Pensenologia.
Antonimologia: 1. Cúpula urbana de poluição. 2. Cúpula grupopensênica. 3. Cúpula
ortopensênica grupal. 4. Cúpula patopensênica grupal.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais.
II. Fatuística
Pensenologia: a fôrma holopensênica; o feitio ou configuração da fôrma holopensênica;
a fôrma holopensênica positiva ou sadia; a fôrma holopensênica negativa ou patológica; o fator
evocativo da fôrma holopensênica pessoal; o desfazimento da fôrma holopensênica pessoal viciada através dos séculos; o laboratório da Conscienciologia como fôrma holopensênica técnica;
a permanência das energias gravitantes pessoais; a memória energética; o encadeamento da série
de holopensenes da mesma consciência; o holopensene mórbido; os cemitérios seculares de indígenas (sambaquis); os antiestigmas ambientais; o valor e os efeitos dos ortopensenes pessoais;
a relação conservantismo–fôrma holopensênica; a relação encapsulamento–fôrma holopensênica; a relação ofiex pessoal–fôrma holopensênica; a parafôrma holopensênica.
Fatologia: a cápsula evolutiva; o ambiente intrafísico facilitador; o entendimento do
próprio ecossistema evolutivo; a gaiola energética; a armadilha energética; a arapuca energética;
os rastros enfermiços indesejáveis; a psicosfera pessoal doente; a base intrafísica assediadora;
a realidade pessoal; a localidade; as energias gravitantes da consciência; as automimeses dispensáveis; a potência consciencial; a evolução; as autorretrocognições sadias; o rastro da vida humana marcante; a abertura do caminho evolutivo; o modelo (peça) para construir outro; o salvo-conduto para a posteridade pessoal; os recursos atuais do passado útil; as sincronicidades; os dividendos da assistencialidade vivenciada anteriormente.

Enciclopédia da Conscienciologia

11200

Parafatologia: o encapsulamento parapatológico; as retrovidas; os retrossomas; os retroenergossomas; os reforços energéticos parapsíquicos inesperados; os autorrevezamentos conscienciais multiexistenciais; a seriéxis pessoal; a holobiografia pessoal.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; laboratório conscienciológico das retrocognições.
Enumerologia: a fôrma holopensênica individual; a fôrma holopensênica grupal; a autofôrma holopensênica; a retrofôrma holopensênica; a neofôrma holopensênica; a parafôrma holopensênica; a megafôrma holopensênica.
Interaciologia: a interação retrolabcon-neolabcon.
Holotecologia: a pensenoteca; a grafopensenoteca; a ressomatoteca; a potencioteca.
Interdisciplinologia: a Pensenologia; a Seriexologia; a Proxêmica; a Energossomatologia; a Holomnemônica; a Autoparacronologia; a História; a Para-Historiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin; as consciexes.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o tenepessista.
Femininologia: a pré-serenonona vulgar; a tenepessista.
Hominologia: o Homo sapiens formatatus.
V. Argumentologia
Exemplologia: fôrma ortopensênica = a facilitadora da programação existencial pessoal; fôrma patopensênica = aquela própria do mafioso.
Taxologia. Eis, na condição de exemplos, listados em ordem alfabética, 20 aspectos característicos da estreita relação da consciência com a fôrma holopensênica pessoal:
01. Assinaturas. A fôrma holopensênica atua nas assinaturas pensênicas da conscin.
02. Automimeses. As automimeses dispensáveis influem vigorosamente na estratificação e manutenção da continuidade da fôrma holopensênica pessoal.
03. Autorrevezamentos. A fôrma holopensênica influi sobremaneira para facilitar ou
dificultar a consecução da proéxis da conscin.
04. Cosmoeticologia. Os efeitos da fôrma holopensênica podem ser cosmoéticos ou anticosmoéticos, dependendo da natureza das intenções da consciência no desenrolar do tempo.
05. Egocarmologia. A fôrma holopensênica pessoal é teoria adstrita à Egocarmologia,
com efeitos sobre o grupo evolutivo da consciência ou a Grupocarmologia.
06. Fartura. A teoria da fartura das energias conscienciais pode ampliar o entendimento da teoria da fôrma holopensênica pessoal em função da interatividade das energias nos
ambientes humanos.
07. Intencionalidade. A causa principal geradora da fôrma holopensênica reside na intencionalidade da consciência e, não raramente, no monoideísmo e na interiorose.
08. Interprisões. A extensão, profundidade e perdurabilidade das interprisões grupocármicas apresentam relação estreita com a existência e atuação da fôrma holopensênica pessoal.
09. Lavagem. A lavagem paracerebral consolida, de modo patológico e duradouro,
a fôrma holopensênica pessoal, dentro da atuação da potencialização mútua.
10. Multiexistencialidade. A fôrma holopensênica, quando patopensênica pessoal, é formada através de diversas vidas humanas consecutivas.

Enciclopédia da Conscienciologia

11201

11. Multissecularidade. A mesma fôrma patopensênica pessoal é estruturada através de
vários séculos.
12. Multissomaticidade. A mesma fôrma patopensênica pessoal perpassa a influência
através de múltiplos corpos humanos ou somas (retrossomas).
13. Neofobia. A neofobia pode ser tanto causa quanto efeito da manutenção da fôrma
holopensênica pessoal quando anticosmoética.
14. Pensenologia. O arcabouço da fôrma holopensênica é estruturado pelos 3 elementos
indissociáveis da autopensenidade: o pensamento, o sentimento e as energias conscienciais.
15. Poltergeist. Os locais predispostos às manifestações dos fenômenos de poltergeist
podem ser estruturados pela fôrma holopensênica da consciência isoladamente, por intermédio
das energias gravitantes do ambiente.
16. Presença. A fôrma holopensênica influi na força presencial da vida humana hodierna ao modo da manutenção do receptáculo das potencialidades pessoais.
17. Psicossomatologia. A fôrma holopensênica pode fazer reviver as emoções transatas,
notadamente nos picos máximos das vivências anteriores (clímaxes existenciais).
18. Reincidência. As ocorrências ou os atos da consciência se desenvolvem no mesmo
local físico ou humano gerando a fôrma holopensênica pessoal.
19. Retrocognições. Múltiplos fenômenos parapsíquicos, notadamente as retrocognições sadias ou doentias, apresentam relação profunda com a fôrma holopensênica pessoal.
20. Seriéxis. As seriéxis, quando desenvolvidas na mesma árvore genealógica (Paragenética, Genética), e, portanto, consanguíneas, potencializam a estruturação estagnadora da fôrma
holopensênica pessoal.
Laboratórios. O princípio fundamental da criação dos laboratórios do CEAEC, em Foz
do Iguaçu, PR, Brasil, está baseado na linha de repetibilidade das manifestações das energias
conscienciais no mesmo ambiente, capazes de potencializar o desencadeamento de fenômenos similares e reações em pessoas diferentes pela acumulação, se possível, ad nauseam, de assinaturas
pensênicas iguais ou assemelhadas, gerando efeitos análogos. Até certo ponto é o processo de automatismo derivado da mesma base física. Assemelha-se à fôrma holopensênica ou receptáculo
técnico oferecido às experimentações pessoais.
Megaformas. Do ponto de vista da Intrafisicologia, as Instituições Conscienciocêntricas
(ICs) estão formando megafôrmas holopensênicas grupais para as próximas gerações de ex-alunos – consciexes na intermissão – dos Cursos Intermissivos (CIs), ainda para ressomar.
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 fôrma holopensênica, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
2. Assinatura pensênica: Pensenologia; Neutro.
3. Autestigmatização: Experimentologia; Nosográfico.
4. Ciclo evolutivo pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
5. Continuísmo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
6. Repetição paciente: Experimentologia; Homeostático.
7. Retropensenidade: Pensenologia; Neutro.
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A OFIEX PESSOAL DE HOJE POTENCIALIZA AS ENERGIAS GRAVITANTES POSITIVAS DO AMBIENTE INTRAFÍSICO ESPECÍFICO PARA A PRÓXIMA VIDA HUMANA
DO TENEPESSISTA VETERANO, HOMEM OU MULHER.
Questionologia. Você desfruta, nesta vida humana, dos benefícios de alguma fôrma holopensênica, pessoal, sadia, do próprio passado recente ou remoto? Porventura você conseguiu
fazer a fusão do domicílio pessoal com a fôrma holopensênica sadia?
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 213 a 216.
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FORMALIDADE ANTIEVOLUTIVA
(CONVIVIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A formalidade antievolutiva é o ato ou efeito de a conscin, homem ou mulher, expressar-se, manifestar-se ou relacionar-se com os outros de modo protocolar, cerimonioso
ou sem espontaneidade sadia, a partir da adoção de conjunto de normas rígidas pessoais.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo formalidade deriva do idioma Latim, formalitas, “formalidade”, de
formalis, “relativo ou que serve de molde ou fôrma”. Surgiu no Século XVII. O prefixo anti vem
do idioma Grego, antí, “de encontro; contra; em oposição a”. Apareceu no Século XVI. O vocábulo evolutivo procede do idioma Francês, evolutif, de évolution, e este do idioma Latim, evolutio,
“ação de percorrer, de desenrolar”. Surgiu em 1873.
Sinonimologia: 1. Formalismo patológico. 2. Formalidade excessiva.
Neologia. As 3 expressões compostas formalidade antievolutiva, formalidade antievolutiva mínima e formalidade antievolutiva máxima são neologismos técnicos da Conviviologia.
Antonimologia: 1. Informalidade cosmoética. 2. Protocolo evolutivo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade da convivialidade evolutiva.
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, na ordem alfabética, relevantes ao tema:
1. “Etiquet s. As etiquetas e os protocolos sociais diminuem na razão direta do crescimento da sabedoria pessoal”.
2. “For
i
e. Onde há muita formalidade, não existe
iz e”.
3. “I iotis os. A não participação da conscin lúcida nas cerimônias, rituais místicos,
religiosos e sociais depende do nível do convívio e da diplomacia da convivialidade do homem
e da mulher. Quanto mais a conscin lúcida ficar livre de tais excrescências anacrônicas, ou idiotismos culturais fossilizantes, melhor. Contudo, tal atitude exige compreensão cosmoética e autexemplaridade evolutiva da pessoa com elevada utoconscienci i
e”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Tradiciologia; as fôrmas e retrofôrmas holopensênicas da Conservantismologia; a rigidez autopensênica; os monopensenes; a monopensenidade;
os circumpensenes; a circumpensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os paleopensenes; a paleopensenidade; os interpensenes; a interpensenidade.
Fatologia: a formalidade antievolutiva; a formalidade nas maneiras enquanto máscara ou
subterfúgio para ocultar a própria insegurança; o formalismo empregado para esconder a dominação repressiva; a adoção de atitudes artificiais e ensaiadas; a exaltação das aparências; a autexpressão recheada de eufemismos; o escondimento da intimidade; as autocensuras; o bifrontismo;
a inautenticidade; o fechadismo consciencial; o sorumbatismo; os excessos de rigidez; a inflexibilidade mental; a aprioropatia; as minitradições excludentes; os preconceitos; a hipocrisia; a dissimulação; o puritanismo; a comunicação formal desnecessária; o emprego de jargões técnicos antididáticos; o juridiquês; a pompa verbal; os floreios de linguagem; o pedantismo; o estilo tradicional; o uso de vestuário obsoleto e antifuncional; os costumes retrógrados; os preceitos rígidos da
Era Vitoriana; a cortesanice; as convenções sociais dispensáveis; as etiquetas exageradas; o ritualismo; o rolo compressor das inutilidades intrafísicas; a coerção convivial; o academicismo paroxístico; as formalidades diplomáticas úteis; a quebra sadia de protocolo social; a queda dos disfarces; a autodesrepressão cosmoética; a autodesopressão quanto ao convencionalismo onipresente;
a descontração espontânea; a desinibição bem-humorada; a extroversão construtiva; a leveza
consciencial; a posição de consensualismo favorável à redução do formalismo no desenvolvimen-
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to das interrelações; a extinção da personalidade consecutiva ultrapassada; o corte dos retroelos
conservantistas do passado multimilenar.
Parafatologia: a formalidade egocêntrica na convivialidade multidimensional; a antirreceptividade energética; os cacoetes holobiográficos manifestos pela conscin formal; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a vivência da espontaneidade madura na vida extrafísica.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo linguagem empolada–pomposidade; o sinergismo cordialidade exagerada–impostura calculada; o sinergismo circunlocução–prolixidade.
Principiologia: a ausência do princípio da igualdade de tratamento aplicado nas relações interconscienciais; a necessidade do princípio da convivialidade interconsciencial evolutiva.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da assedialidade interconsciencial; a teoria da automimese dispensável; a teoria do antepassado de si mesmo.
Tecnologia: as técnicas espúrias de dissimulação das autointenções; as técnicas do histrionismo doentio; a técnica da evitação da cultura inútil.
Voluntariologia: o formalismo empregado para ocultar a desafeição interpessoal no voluntariado; os excessos de regras exigidos para a atuação interassistencial cosmoética do voluntário; os protocolos desnecessários ou a hierarquia disfuncional no voluntariado.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autoparageneticologia; o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Comunicologia.
Efeitologia: o efeito desagregador do formalismo demasiado nas interrelações; a incompreensividade enquanto efeito da comunicação formal antiutilitária; a repressão comportamental na condição de efeito da adoção de etiquetas sociais; o efeito do autembotamento da força
presencial a partir da sujeição aos limites, restrições e convencionalismos.
Neossinapsologia: a ausência de neossinapses e paraneossinapses da convivialidade
universal e avançada; as retrossinapses anacrônicas abafando as paraneossinapses evolutivas.
Ciclologia: o ciclo vicioso das inutilidades antievolutivas ou regressivas; o ciclo das automimeses dispensáveis; o ciclo das oportunidades evolutivas desperdiçadas.
Binomiologia: o binômio forma-pseudoconteúdo; o binômio teatralismo-mistificação;
o binômio artifícios patológicos–manipulações conscienciais; o binômio autoficção-autengano.
Trinomiologia: o trinômio formalismo-conservadorismo-tradicionalismo.
Polinomiologia: o polinômio emoções miméticas–posicionamento ultrapassado–comportamento contraproducente–autexpressão estagnada.
Antagonismologia: o antagonismo formalismo excedente / coloquialismo sadio; o antagonismo rigor convivencial anticosmoético / candura intercambiada sadia; o antagonismo austeridade patológica / bom humor amistoso.
Politicologia: a monarquia; a aristocracia; a burocracia; a antidemocracia.
Legislogia: as leis repressivas condicionadas pela Socin; a inaplicabilidade de leis da
Cosmoeticologia.
Filiologia: a experimentofilia; a laborfilia; a neofilia; a reciclofilia; a conscienciofilia;
a assistenciofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a neofobia; a conscienciofobia; a fobia à autexposição.
Sindromologia: a síndrome da insegurança; a síndrome da imaturidade consciencial;
a síndrome do heterassédio; a síndrome da manutenção do anacronismo.
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Holotecologia: a tradicioteca; a trafaroteca; a psicopaticoteca; a nosoteca; a regressoteca; a idiotismoteca; a absurdoteca; a apriorismoteca; a linguisticoteca; a culturoteca.
Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Interaciologia; a Mimeticologia; a Parapatologia; a Anticosmoeticologia; a Assediologia; a Intencionologia a Acriticologia; a Comunicologia; a Sociologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a pessoa formal; a conscin eletronótica materialista ortodoxa.
Masculinologia: o rei francês Luís XIV (1638–1715); o comunicólogo; o debatedor;
o orador; o palestrante; o docente; o intelectual; o artista; o escritor; o monarca; o cortesão;
o mordomo; o cerimonialista; o padre; o oficial militar; o advogado; o juiz; o procurador; o defensor público; o ministro; o mediador; o diplomata; o empresário; o líder político; o cabotino; o eufemista; o manipulador; o guia amaurótico; o assediador; o formalista.
Femininologia: a comunicóloga; a debatedora; a oradora; a palestrante; a docente; a intelectual; a artista; a escritora; a monarca; a cortesã; a governanta; a cerimonialista; a madre;
a oficial militar; a advogada; a juíza; a procuradora; a defensora pública; a ministra; a mediadora;
a diplomata; a empresária; a líder política; a cabotina; a eufemista; a manipuladora; a guia amaurótica; a assediadora; a formalista.
Hominologia: o Homo sapiens formatatus; o Homo sapiens anachronicus; o Homo sapiens automimeticus; o Homo sapiens egocentricus; o Homo sapiens heterassediatus; o Homo
sapiens theatralis; o Homo sapiens inauthenticus; o Homo sapiens aulicus; o Homo sapiens narcissus; o Homo sapiens politicus; o Homo sapiens intellectualis.
V. Argumentologia
Exemplologia: formalidade antievolutiva mínima = o trato interpessoal amaneirado, artificial, sem naturalidade e ausente de ternura sadia; formalidade antievolutiva máxima = a heteroimposição antifraterna de hábitos, práticas e condutas sociais repressoras e anticosmoéticas.
Culturologia: a cultura da afetação; os idiotismos culturais.
Cotejo. Do ponto de vista da Comunicologia, eis, na ordem alfabética, 10 cotejos entre
a formalidade antievolutiva e a coloquialidade evolutiva:
Tabela – Cotejo Formalidade Antievolutiva / Coloquialidade Evolutiva
Nos
01.
02.
03.
04.
05.

Formalidade Antievolutiva
Aplicação do preceito inflexível de
falar apenas na hora e local agendado
Atitude de arrogância petulante
mascarada sob a polidez exagerada
Comunicação austera sem abertura
franca ao diálogo horizontal
Emprego da oratória, retórica ou
eloquência anacrônicas
Foco em si mesmo visando salvaguardar a autoimagem maquilada

Coloquialidade Evolutiva
Emprego da fala improvisada quando for
preciso e onde seja útil
Conduta de sensibilidade e saber, sem dominação nem empáfia
Dialética evoluída com bom humor e discernimento maduro
Uso de interlocução contemporânea, moderna e avançada
Adoção da postura de debatedor-ouvinte
lúcido e interassistencial
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Nos
06.
07.
08.
09.
10.

Formalidade Antievolutiva

Coloquialidade Evolutiva

Linguagem tradicional, gongórica,
incompreensível, elitista e vazia
Exaltação da apresentação em detrimento da informação
Ocultamento das verdadeiras intenções no convívio interpessoal
Prevalência da prolixidade e redundância desnecessária
Tendência à comunicabilidade fechada, obtusa e imatura

Linguagem desinibida, inteligente, esclarecedora, interativa e didática
Minimização da forma em favor do conteúdo renovador
Autexpressão com despojamento e sinceridade cosmoética
Predomínio da objetividade e pragmatismo
cosmoético do interlocutor
Vivência da extroversão e taquipsiquismo
cosmoéticos

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 formalidade antievolutiva, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amizade interativa: Conviviologia; Neutro.
02. Antidiscernimento convencional: Intrafisicologia; Nosográfico.
03. Autexpressão: Comunicologia; Neutro.
04. Autoortodoxia: Conscienciometrologia; Neutro.
05. Coerção social: Sociologia; Nosográfico.
06. Coloquialismo: Conviviologia; Neutro.
07. Comunicação modular: Comunicologia; Neutro.
08. Conteudologia: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
09. Descompressão consciencial: Intraconscienciologia; Neutro.
10. Falsidade objetal: Intrafisicologia; Neutro.
11. Hipocrisia política: Parapatologia; Nosográfico.
12. Idiotismo cultural: Parassociologia; Nosográfico.
13. Idiotismo jurídico: Direitologia; Nosográfico.
14. Interlocução: Coloquiologia; Neutro.
15. Louçania estilística: Taristicologia; Homeostático.

A INTERAÇÃO CONSCIENCIAL PELA COMUNICAÇÃO
ABERTA, FRANCA, DIRETA, CLARA E POSITIVA EVIDENCIA ABERTISMO INTERASSISTENCIAL E AUTOMATURIDADE
CONVIVENCIAL DA CONSCIÊNCIA INTRAFÍSICA LÚCIDA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, expressa-se habitualmente de maneira mais informal ou excessivamente formal? Faz uso da formalidade nas interrelações para acobertar a própria realidade íntima ou se prevalecer sobre as outras consciências?
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.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos
Estudos da Conscienciologia; & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007, páginas 321, 572 e 993.
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
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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 646, 725
e 821.
3. 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, página 497 e 675.

R. D. R.
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FÓRMULA FORMAL
(CONFORMÁTICA)
I. Conformática
Definologia. A fórmula formal é o modelo, chapa ou tópico específico para a composição homogênea, uniforme, padronizada, didática e técnica da criação de textos ou tópicos grafados, exigindo repetições para a explicitação ampla do conteúdo mais abrangente.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo fórmula vem do idioma Latim, formula, “forma; figura”. Surgiu no
Século XVII. O vocábulo formal deriva também do idioma Latim, formalis, “relativo a ou que
serve de molde ou forma”. Apareceu no Século XIV.
Sinonimologia: 1. Fórmula redacional. 2. Modelo formal. 3. Texto repetitivo. 4. Batopensenidade útil. 5. Fórmula didática.
Neologia. As duas expressões compostas fórmula formal mínima e fórmula formal
abrangente são neologismos técnicos da Conformática.
Antonimologia: 1. Neoverpon. 2. Neotécnica. 3. Batopensenidade evitável. 4. Estilo
confuso.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência da comunicalidade escrita pessoal.
II. Fatuística
Pensenologia: o tópico batopensênico.
Fatologia: a fórmula formal; o modelo textual; a chapa escrita; o texto repetitivo; os
vocábulos repetíveis; as expressões compostas repetíveis; as seções repetíveis; os subtítulos
repetíveis; as ideias afins; as palavras afins; os parágrafos afins; os textos afins; as frases feitas; os
vícios de linguagem; o combate às ambiguidades; os termos inadequados; as palavras evitáveis;
os parasitas de linguagem evitáveis; as gramatiquices evitáveis; as redundâncias evitáveis; os
pleonasmos evitáveis; os cacófatos evitáveis; as aliterações didáticas; os gêneros da linguagem;
o texto simplista; o texto científico; o texto forte; o apostilhamento; o artigo; o livro; o critério;
a regra; a praxe; a norma; a Didaxia; o autodidatismo; a técnica; a estilística; o padrão de comunicação; o gabarito do confor; o cânone linguístico; o tratado; o léxico; o dicionário de sinôninos;
o dicionário de antônimos; o dicionário temático; a enciclopédia.
Parafatologia: a prática do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Filiologia: a criteriofilia; a normatofilia.
Holotecologia: a didaticoteca; a pedagogoteca; a tecnoteca.
Interdisciplinologia: a Conformática; a Linguística; a Batopensenologia; a Criteriologia; a Autorganizaciologia; a Paratecnologia; a Estilisticologia; a Mentalsomatologia; a Heuristicologia; a Neologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin intelectual.
Masculinologia: o escritor; o autor; o pesquisador; o comunicador.
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Femininologia: a escritora; a autora; a pesquisadora; a comunicadora.
Hominologia: o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens
communicator; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens neologus; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens auctor.
V. Argumentologia
Exemplologia: fórmula formal mínima = a composição técnica da frase enfática conscienciológica; fórmula formal abrangente = a composição técnica do conjunto das Seções dos
verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia.
Princípios. Sob a ótica da Conformática, o princípio da fórmula formal parte do fato de
a letra, a palavra, a frase e qualquer tópico escrito serem fórmulas repetíveis.
Taxologia. Na análise da Comunicologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 tipos
de fórmulas formais empregadas na Enciclopédia da Conscienciologia:
01. Consciência: “multicultural, multidimensional, multiexistencial, multimilenar...”.
02. Definologia: “é a Ciência aplicada aos estudos técnicos...”.
03. Dinâmica: “é a condição, ato ou efeito de...”.
04. Especialidade: “Sob a análise da...”.
05. Etimologística: “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal...”.
06. Experimentologia: “é a ideia, constructo, conceito, técnica...”.
07. Fatuística: “coisas, fatos, parafatos, fenômenos, realidades, pararrealidades...”.
08. Heuristicologia: “verpon, neoideia, neoteoria, neotécnica, neoteática...”.
09. Passadologia: “apriorismose, interiorose, provincianismo, conservantismo, neofobia, misoneísmo...”.
10. Questionário: “No teste de avaliação pessoal pela escala de 1 a 5...”.
11. Remissiologia: “Pelos critérios da...”.
12. Tradições: “tradicionalismos, superstições, folclores, mitos, simpatias...”.
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 fórmula formal, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Conformática: Comunicologia; Neutro.
2. Frase enfática: Comunicologia; Homeostático.
3. Orismologia: Comunicologia; Neutro.
4. Rotina útil: Intrafisicologia; Homeostático.
5. Técnica da circularidade: Experimentologia; Neutro.
6. Técnica dos Atos / Fatos / Parafatos: Comunicologia; Neutro.
7. Verbete: Comunicologia; Neutro.

A CONSCIÊNCIA, AS PESQUISAS DAS CONSCIÊNCIAS
E OS CONTEÚDOS CONSCIENCIOLÓGICOS SÃO COMPLEXOS. AS FÓRMULAS FORMAIS REPETITIVAS SIMPLIFICAM A COMUNICAÇÃO DESTAS 3 COMPLEXIDADES.
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Questionologia. Você emprega fórmulas formais na redação dos próprios textos? Tais
fórmulas atuam com explicitação da comunicação sem redundância?
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 27 e 28.
2. Idem; Manual de Redação da Conscienciologia; 272 p.; 152 abrevs.; 274 estrangeirismos; glos. 300 termos; 28 x 21 cm; br.; 2a Ed. revisada; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC);
Foz do Iguaçu, PR; 2002; páginas 60 a 62.
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FÓRMULA SEI
(PARADIREITOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A fórmula SEI é a técnica de autescrutínio do nível cosmoético de isenção
assistencial aplicado pela conscin intermissivista autolúcida, homem ou mulher, perpassando em
ordem do acróstico metafórico, no idioma Português, o crivo de 3 megaqualidades autevolutivas essenciais: sobrepairamento-equanimidade-imperturbabilidade.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo fórmula vem do idioma Latim, formula, “forma; figura”. Surgiu no
Século XVII. O prefixo sobre procede também do idioma Latim, super, “em cima de; por cima
de; acima de; mais do que; além de; ainda; sobre; demais; excessivamente; demasiadamente”.
Apareceu no Século XIII. O termo pairar deriva do idioma Provençal Antigo, pairar, “suportar;
aguentar; ter paciência”, e este provavelmente do idioma Latim, pariare, “dar balanço; fazer contas; fazer ir a par; emparelhar; igualar”. Surgiu no Século XV. A expressão equanimidade provém
do idioma Latim, aequanimitatis, “tranquilidade de espírito; moderação, comedimento, constância, igualdade de temperamento e de ânimo, em qualquer circunstância; julgamento ou consideração imparcial; equidade; imparcialidade; retidão; neutralidade”. O termo imperturbável vem do
idioma Latim, imperturbabilis, “quem não se perturba; o que não se põe em desordem”; constituído pelo prefixo in, “negação; privação”, e perturbabilis, derivado de perturbare, “perturbar; pôr
em grande desordem; amotinar; confundir; perturbar o espírito; agitar; comover”, e este de turbare, “alvorotar; perseguir; acossar; matar; transtornar o corpo e o espírito; perturbar (o juízo); mover-se com força”. As palavras imperturbável e imperturbabilidade surgiram no Século XVII.
Sinonimologia: 1. Método SEI. 2. Técnica SEI. 3. Modelo SEI. 3. Formulação SEI.
4. Récipe SEI. 5. Prescrição SEI.
Neologia. As 3 expressões compostas fórmula SEI, fórmula SEI básica e fórmula SEI
avançada são neologismos técnicos da Paradireitologia.
Antonimologia: 1. Fórmula medicamentosa. 2. Fórmula formal. 3. Receita médica.
4. Modelo matemático.
Estrangeirismologia: a importância da maîtrise de soi evitando surpresas desagradáveis; a observância do chiaro-oscuro no contexto assistencial; o ato inteligente d’en prend du
recul para avaliar a melhor abordagem assistencial; a detecção preventiva de luce e ombra alertando para o uso da sensatez no ato de assistir; a eliminação definitiva do workaholism; o hábito
paradireitológico de évaluer pour mieux agir; o principium coincidentia oppositorum pautando os
atos interassistenciais paradireitológicos; a condição do parti pris poluindo o mérito assistencial;
’esprit de corps tentando legitimar o corporativismo egóico; o lazer criativo contra a surménage
holossomática; o Acoplamentarium; o Tenepessarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Interassistenciologia.
Megapensenologia. Eis 8 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Paradireito
evita conflitos. Isenção: pérola paradireitológica. Equilíbrio é tudo. Equanimidade garante acertos. Fraternismo: afeto incondicional. Intercompreensão gera autossegurança. Transafetividade:
amor universal. Imperturbabilidade: balança cosmoética.
Coloquiologia. Na dinâmica interassistencial multividas entre assistentes e assistidos,
assistentes e amparadores, vale a reflexão popular paradireitológica: eu fui você, ontem. Eu posso
ser você, amanhã.
Citaciologia: – Pensar é julgar (Nicolau de Cusa, 1401–1464).
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II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal paradireitológico; o holopensene pessoal pacífico;
a autopensenização da concórdia; o materpensene sensato; a autopensenidade equânime; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; a pacificação íntima ortopensênica; a retilinearidade da autopensenização; a jurisprudência ortopensênica.
Fatologia: a fórmula SEI; a metodologia afiançadora da segurança do assistido antes,
durante e após o ato interassistenciológico; a inteligência evolutiva (IE) notória no ato
assistencial de sopesar antes de atuar; o sentimento mentalsomático fraterno substituindo as
emoções no trato com as misérias humanas físicas e morais; a heterocompreensão transpondo os
limites da paciência, livre de repressões; o melhor entendimento dos “porquês” e dos “comos” da
problemática evolutiva pessoal e alheia, aliviando autoculpas e frustrações; o sentimento
mentalsomático da compaixão sincera, antilacrimogênica; o aumento do espaço de manobras
assistenciais no estágio evolutivo da libertação; o equilíbrio do assistente perante a consciência
empedernida e inamovível, temporariamente inassistível devido às posturas anticosmoéticas
reincidentes; o encaminhamento evolutivo do grupocarma do assistente meritório; o envolvimento emocional patológico desnecessário incentivado pela tacon; a conexão direta entre má intencionalidade e parapsicopatologias conscienciais egoicas multimilenares; a ausência do autodiscernimento na assistência acarretando males em cadeia; a pseudoassistência prejudicial a todos;
o sentimento gratulatório do ato assistencial bem concluído; o fato impactante de os transtornos
psicopatológicos, leves ou agudos, do assistido, terem relação direta com pertúrbios íntimos
quanto à Cosmoética; o valor inestimável da franqueza possível na interlocução entre assistentes
e assistidos; a insatisfação pessoal e o incômodo íntimo na condição de senhas autopesquisísticas
paradireitológicas; os adoecimentos psicossomáticos decorrentes de conflitos cosmoéticos jamais
investigados; a boa intenção assistencial sem autodiscernimento nem isenção; a habilidade
avaliativa interassistencial autolúcida; o hábito do pensar coletivo ampliando a atuação do amparo
e da magnitude interassistencial; a tares profunda, cirúrgica, segura, bem feita e autexemplarista
do assistente imparcial; a inquietação do intermissivista sempre em busca da causação cosmoética
no esclarecimento dos próprios percalços evolutivos; as adversidades, “professoras” valiosas de
autevolução, apontando oportunidades de aplicação da fórmula SEI; a inexistência de arquivos
mortos nos processos interassistenciais multividas; o Paradireito do megadiscernimento; o ato
paradireitológico autolúcido de desvencilhar-se de si para ser assistencialmente disponível;
o cultivo da autossuficiência e independência quanto à opinião pública, em geral; o vínculo
consciencial; a elaboração da Enciclopédia Pessoal dos Credores.
Parafatologia: o autoconceptáculo paracerebral vincado pelo hábito do detalhismo analítico imparcial no ato de assistir; a pacificação íntima resultante do trabalho assistencial bem feito devido à isenção multidimensional do assistente; o heterencapsulamento parassanitário paradireitológico permitindo o isolamento consciencial relativo de consciências antagônicas à assistência; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático assegurando a eutimia e a imperturbabilidade do assistente; a equidistância dos conflitos intraconscienciais, próprios e alheios, levando
à transafetividade; as assimilações simpáticas favorecendo a aplicação do autescrutínio da fórmula SEI; o ressarcimento futuro do assistido antagônico à assistência oferecida, hoje; a pacificação
íntima decorrente da folha de serviços afiançada pela Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); a parapsicoteca na condição de repositório holomnemônico realista podendo provocar arrependimentos tardios pelas assistências pregressas rechaçadas; o aumento crescente e notório do amparo extrafísico pessoal do assistente cosmoético autolúcido, recebido de amparadores dos assistidos; a recalcitrância do assistido liberando o assistente sincero da condição interprisional; a identidade extra
consolidada pelos ex-assistidos gratos; o zelo pela segurança e parassegurança do trabalho assistencial assumido; a tarefa assistencial do esclarecimento pelo uso do poder cosmoético da palavra
mental (paratelepatia); o entendimento da estrutura cognitiva do assistido favorecendo atendimen-
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tos extrafísicos na tenepes; a automegaeuforização na condição de estilo de vida; o autodiscernimento em busca de minivariáveis parapsíquicas ocultas intervenientes na casuística assistencial
em curso; os parabanhos energéticos confirmatórios antiestresse; o ato de honrar a paraprocedência na aplicação teática da fórmula SEI.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo paradireito-anticonflitividade; o sinergismo isenção–pacificação íntima; o sinergismo autabsolutismo evolutivo–autorrevezamento multiexistencial; o sinergismo patológico recalcitrância-mesméxis; o sinergismo Paradireito das comunexes evoluídas–paradireito das consciexes; o sinergismo autopredisposição-abertismo; o sinergismo recinrecéxis.
Principiologia: o princípio ―isso não é para mim‖; o princípio do não estou para isso;
o princípio da prudência; o princípio da parcimônia; o princípio do comedimento; o princípio da
temperança; o princípio da moderação; o princípio do melhor para todos na condição de fiel da
balança da imparcialidade.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC); o código interassistenciológico; o código autoparadireitológico; o código autoparapsíquico; o código de conduta; o código vigente.
Teoriologia: a teoria do paraprotocolo autevolutivo; a teoria da orientação interassistenciológica; a teoria do Paragendamento; a teoria do autajuste fino; a teoria da decantação paragenética pela autorreciclogenia cirúrgica; a teoria da interassistência; a teoria do limite do assistido.
Tecnologia: a técnica dos 40 cursos Acomplamentarium; a Paratecnologia Assistencial;
a técnica do perdão; a técnica da isenção; a técnica da autocura através da reconciliação; a técnica do autoimperdoamento; a técnica do heteroperdoamento.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Holomnemonicologia; o laboratório conscienciológico da Interassistenciologia; o laboratório conscienciológico da Paradireitologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o labcon do assistente na condição de fonte assistencial.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Pararreurbanologia; o Colégio Invisível da Recinologia; o Colégio
Invisível da Tenepessologia; o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia.
Efeitologia: o efeito benigno da isenção; o efeito harmonioso da imparcialidade; o efeito pacificador da neutralidade; o efeito apaziguador do antipartidarismo; o efeito igualitário da
isogênese; o efeito cosmoético da equidade; o efeito aliviador da desoneração.
Neossinapsologia: as neossinapses balsâmicas; as neossinapses pacificadoras; as neossinapses tranquilizadoras; as neossinapses perturbadoras; as neossinapses libertadoras; as neossinapses surpreendentes; as neossinapses sofisticadas.
Ciclologia: o ciclo seriexológico; o ciclo das oportunidades evolutivas; o ciclo interassistenciológico; o ciclo gratulatório; o ciclo evolutivo grupocármico; o ciclo assistencial policármico; o ciclo libertário holocármico.
Enumerologia: a megaqualidade essencial; a megaqualidade ideal; a megaqualidade
inspiracional; a megaqualidade conjetural; a megaqualidade excepcional; a megaqualidade original; a megaqualidade mental.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio afinidade-autenticidade;
o binômio carinho-compreensão; o binômio assistência-gratidão; o binômio aptidão-tarefa; o binômio autorreciclogenia–magnitude interassistencial; o binômio autesforços–neopatamar evolutivo; o binômio paciência-compreensão; o binômio entendimento-atendimento.
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Interaciologia: a interação patológica conflito de interesses–perda de isenção; a interação patológica agitação–envolvimento emocional; a interação tranquilidade-extrapolacionismo;
a interação intraconsciencialidade-extraconsciencialidade; a interação Serenão–Consciex Livre;
a interação equilíbrio-adequação.
Crescendologia: o crescendo generosidade-magnanimidade; o crescendo tenepes–tenepes 24 horas–ofiex; o crescendo Parassofia-Holofilosofia; o crescendo epicon-desperto; o crescendo cidadania-paracidadania; o crescendo coletividade-paracoletividade.
Trinomiologia: o trinômio dignidade-benignidade-magnanimidade; o trinômio sondagem-rastreamento-monitoramento; o trinômio fidelidade-fidalguia-hombridade; o trinômio humanitarismo-solidariedade-benevolência; o trinômio desambição-retidão-dedicação; o trinômio
abnegação-desprendimento-altruísmo; o trinômio empenho-estima-devotamentoa.
Polinomiologia: o polinômio acolhimento-esclarecimento-encaminhamento-acompanhamento; o polinômio egocarma-grupocarma-policarma-holocarma; o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio pessoa-hora-lugar-objeto-contexto; o polinômio
atos-fatos-parafatos-posicionamentos; o polinômio direitos tortos–favores ilícitos–privilégios ilegítimos–interprisões justas; o polinômio imperturbabilidade–desperticidade–semiconsciexialidade–teleguiamento autocrítico.
Antagonismologia: o antagonismo ilusão / desilusão; o antagonismo envolvimento / sobrepairamento; o antagonismo tares / tacon; o antagonismo prudência / temeridade; o antagonismo isenção / partidarismo; o antagonismo legalidade / ilegitimidade; o antagonismo excesso
/ parcimônia.
Paradoxologia: o paradoxo de o amparador da tenepes ou da ofiex poder ter sido ex-assistido recalcitrante do próprio tenepessista ou ofiexista.
Politicologia: a meritocracia; a democracia direta; a lucidocracia; a assistenciocracia.
Legislogia: as leis justas e cosmoéticas do Cosmos; o respeito ao direito inalienável das
consciências se manterem ignorantes quanto à lei de causa e efeito.
Filiologia: a cosmoeticofilia.
Fobiologia: a cosmoeticofobia.
Sindromologia: a síndrome do salvacionismo.
Maniologia: a mania de aconselhamento do ex-diretor de consciência, atual doutrinador
religioso ou político.
Holotecologia: a autodiscernimentoteca; a cognoteca; a cosmoeticoteca; a consciencioteca; a parapsicoteca; a evolucioteca; a maturoteca; a encicloteca.
Interdisciplinologia: a Paradireitologia; a Sobrepairamentologia; a Evoluciologia; a Holomaturologia; a Autodiscernimentologia; a Cosmoeticologia; a Caracterologia; a Verbaciologia;
a Sociologia; a Conviviologia; a Policarmologia; a Axiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin autolúcida; a isca humana autolúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin tarística; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o paradireitólogo; o intermissivista; o agente retrocognitor; o epicon
autolúcido; o tenepessista; o ofiexista; o verbetólogo; o verbetógrafo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o comunicador autolúcido; o comunicólogo autolúcido; o parapedagogo; o reeducador autolúcido; o autoconsciencioterapeuta; o projecioterapeuta; o energicista; o parapercepciologista; o autopesquisador; o intelectual; o polímata; o completista; o proexista; o proexólogo.
Femininologia: a paradireitóloga; a intermissivista; a agente retrocognitora; a epicon autolúcida; a tenepessista; a ofiexista; a verbetóloga; a verbetógrafa; a consciencióloga; a conscienciômetra; a comunicadora autolúcida; a comunicóloga autolúcida; a parapedagoga; a reeducadora
autolúcida; a autoconsciencioterapeuta; a projecioterapeuta; a energicista; a parapercepciologista;
a autopesquisadora; a intelectual; a polímata; a completista; a proexista; a proexóloga.
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Hominologia: o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens harmonicus; o Homo
sapiens imperturbabilis; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens aequilibratus; o Homo
sapiens pacificus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens serenissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: fórmula SEI básica = a técnica de dosificação elementar do nível de
isenção aplicada no ato interassistenciológico singelo pela conscin pré-desperta; fórmula SEI
avançada = a técnica de dosificação sofisticada do nível de isenção aplicada no ato interassistenciológico complexo pela conscin desperta.
Culturologia: a cultura da reparação; a cultura da isenção; a cultura da imparcialidade; a cultura igualitária; a cultura da sabedoria; a cultura do perdão; a cultura da retificação.
Parajustiça. Conforme a Transmigraciologia e a Perdologia, a ausência de aprendizado
da fórmula SEI, pela conscin anticosmoética contumaz, cada vez mais enredada nas malhas interprisionais devido ao inaproveitamento de oportunidades grupais evolutivas, poderá culminar com
a transmigração planetária, tragédia anunciada pelos amparadores extrafísicos e mantida em segredo de parajustiça pela omissuper do assistente autolúcido.
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 fórmula SEI, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Autoincorruptibilidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
03. Consciência cosmoética: Holomaturologia; Homeostático.
04. Descrenciologia: Experimentologia; Homeostático.
05. Equilibriologia: Homeostaticologia; Homeostático.
06. Eudemonia cosmoética: Homeostaticologia; Homeostático.
07. Eustresse: Homeostaticologia; Homeostático.
08. Imperturbabilidade: Homeostaticologia; Homeostático.
09. Isogênese: Politicologia; Neutro.
10. Libertação do clã: Grupocarmologia; Neutro.
11. Lisura: Cosmoeticologia; Homeostático.
12. Paradever: Cosmoeticologia; Homeostático.
13. Paradireito: Cosmoeticologia; Homeostático.
14. Principium coincidentia oppositorum: Anticonflitologia; Homeostático.
15. Sobrepairamento: Holomaturologia; Homeostático.

QUANDO BEM APLICADA PELO ASSISTENTE AUTOLÚCIDO, A FÓRMULA SEI FAVORECE RESULTADOS PARADIREITOLÓGICOS INDUBITÁVEIS, EXEMPLIFICANDO O NÍVEL
COSMOÉTICO IDEAL DO ATO INTERASSISTENCIOLÓGICO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, costuma utilizar o escrutínio da isenção cosmoética para a avaliação qualitativa dos próprios atos interassistenciais? Está satisfeito com os resultados obtidos por você e pelos assistidos?
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VÍNCULO COM AMPARO
(AMPAROLOGIA)

EXTRAFÍSICO

I. Conformática
Definologia. O fortalecimento de vínculo com amparo extrafísico é o ato ou efeito de estreitar relacionamento com consciex benfazeja a partir da adoção de posicionamento interassistencial cosmoético convergente com a proéxis.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo forte vem do idioma Latim, fortis, “forte física e moralmente ;
resistente; robusto; sólido; bem-feito; corajoso; bravo”. Surgiu no Século XIII. A palavra fortalecimento apareceu em 1813. O termo vínculo deriva também do idioma Latim, vinculum, “liame;
ligame; laço; atilho; tudo o que serve para atar; relações de amizade; laços de parentesco”. Surgiu
no Século XVII. O vocábulo amparo procede igualmente do idioma Latim, anteparare, “preparar
de antemão; dispor antecipadamente; aparelhar; pôr algo à frente para proteger”. Apareceu no Século XV. O prefixo extra procede também do idioma Latim, extra, “na parte de fora; além de”.
O termo físico provém do mesmo idioma Latim, physicus, e este do idioma Grego, physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. Surgiu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Estreitamento da amizade com amparador extrafísico. 2. Reforço de
amizade com assistente extrafísico. 3. Consolidação da relação com o amparo extrafísico. 4. Fortalecimento do paravínculo com amparador.
Neologia. As 3 expressões compostas fortalecimento de vínculo com amparo extrafísico,
fortalecimento de vínculo com amparo extrafísico pessoal e fortalecimento de vínculo com amparo extrafísico grupal são neologismos técnicos da Amparologia.
Antonimologia: 1. Enfraquecimento do vínculo com amparo extrafísico. 2. Ruptura do
vínculo com assistente extrafísico. 3. Descaso quanto à amparabilidade. 4. Fortalecimento do
vínculo com guia amaurótico. 5. Fortalecimento do vínculo com assediador. 6. Abdicabilidade
ao amparo extrafísico. 7. Inacessibilidade ao amparo extrafísico.
Estrangeirismologia: o rapport com o amparador extrafísico; o link com o amparo extrafísico; a open mind quanto às experiências e extrapolações multidimensionais patrocinadas pelos amparadores extrafísicos; o modus vivendi interassistencial; o turning point evolutivo.
Atributologia: predomínio de percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à compreensão da demanda interassistencial e às conexões interdimensionais.
Megapensenologia. Eis 7 megapensenes trivocabulares relacionados ao tema: – Amparador: amigo extrafísico. Amparador: megaamigo oculto. Inexiste amparador malencarado. Amparadores desconhecem férias. Existem até amparadores-cupidos. Inexistem amparadores desconhecidos. Honremos nossos amigos.
Coloquiologia: a escapada da condição adversa por 1 triz; o ato de estar aqui a trabalho, não a passeio; a conscin pau para toda obra; o ato de deslocar o olhar do próprio umbigo
para enxergar o mundo com a máxima cosmovisão possível.
Proverbiologia: – Dize-me com quem andas e te direi quem és. O amparador expõe,
o assediador impõe.
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao tema:
1. “A p r i i
e. A iniciativa de promover assistência precisa vir da pessoa, depois
então os amparadores extrafísicos aparecem”.
2. “A p r or. O melhor é respeitarmos o amparador extrafísico por sua competência
e não apenas pela sua condição de proteção que nos oferece”.
3. “A p r ores. O trinômio talento-trabalho-tenacidade, quando aplicado a voluntariado conscienciológico, atrai e fixa os amparadores extrafísicos à vida da conscin ci ”.
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II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da paraperceptibilidade; o holopensene pessoal da
interassistencialidade cosmoética; os proexopensenes; a proexopensenidade; os fraternopensenes;
a fraternopensenidade; o cultivo da higiene holopensênica; os ortopensenes; a ortopensenidade;
a autopensenidade confiante; a autopensenidade focada na multidimensionalidade; os neopensenes; a neopensenidade; o holopensene pessoal de gratidão pelos aportes recebidos; a flexibilidade
holopensênica para realinhar os objetivos pessoais às novas situações e condições; o holopensene
científico; o holopensene da autopesquisa; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; o holopensene de responsabilidade; o holopensene voltado para recuperação de cons; o holopensene recinológico; o holopensene pessoal do assistente tarístico; os holopensenes elevados; os intermissiopensenes; a intermissiopensenidade; o holopensene de responsabilização pelos próprios atos;
a identificação de intrusão pensênica proporcionada em campo energético estabelecido por amparadores extrafísicos; o holopensene de compreensão dos fenômenos vivenciados; os pensenes da
coragem evolutiva; a aceleração da produção intrafísica (associação de ideias, agilidade pensênica
e de escrita) com dedicação do tempo em interassistência específica; o holopensene pessoal da
Cosmovisiologia; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; a ortopensenidade contribuindo
para a conexão com os amparadores extrafísicos.
Fatologia: o aproveitamento dos sinais de amparabilidade; a qualificação da intencionalidade enquanto atratora do amparo de função; a confiança no trabalho dos amparadores; a coragem evolutiva para o autenfrentamento; o abertismo consciencial para o aprendizado por meio de
diversas experiências; o investimento na autodesassedialidade; o hábito de participação nas dinâmicas parapsíquicas; as reciclagens inspiradas pelo trabalho na monitoria de dinâmica parapsíquica; a predisposição assistencial; a valorização das amizades intra e extrafísicas; o reconhecimento
dos amparadores intrafísicos sinalizando a valorização das experiências parapsíquicas; a vontade
inquebrantável de evoluir; a compreensão da seriedade do trabalho dos amparadores; a rememoração de projeções conscienciais amparadas; o Acoplamentarium; os cursos de campo; o ato de
assumir a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); a valorização dos acertos evolutivos; a constante anotação das experiências pessoais; o ato de assumir a responsabilidade na escrita conscienciológica
como parte essencial para cumprimento da proéxis; a assunção da condição de intermissivista;
a admissão do parapsiquismo como ferramenta interassistencial; a recuperação de cons auxiliada
pelos amparadores; a valorização da paradidática assistencial das equipes extrafísicas dos cursos;
a carreira profissional assistencial; o contínuo investimento no desenvolvimento mentalsomático;
a busca pela compreensão dos fenômenos vivenciados; a vontade interassistencial pré-tenepessística; a pacificação íntima antes, durante e depois da monitoria de dinâmicas; as crises de crescimento como potencializadoras de reciclagens; o encontro amparado com amizade raríssima no
primeiro curso realizado.
Parafatologia: o fortalecimento do vínculo com amparo extrafísico; a solidificação do
contrato de trabalho conjunto com consciex benfazeja; o abertismo à amparabilidade extrafísica;
a atenção quanto às inspirações e insights extrafísicos; o investimento no desenvolvimento parapsíquico; o incentivo ao posicionamento multidimensional cosmoético; a conexão com o amparo
extrafísico do assistido, promovendo interassistência embasada em trafor desenvolvido; as sincronicidades multidimensionais como indicativos de acertos; a autovivência do estado vibracional
(EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o investimento na condição de
passividade alerta; o auxílio dos amparadores extrafísicos na exteriorização das melhores energias; a paradidática dos amparadores extrafísicos auxiliando na identificação de trafores a serem valorizados e trafares para serem reciclados com prioridade; o refazimento energético após realização da assistência; a conversa telepática com amparador extrafísico; as extrapolações parapsíquicas motivando as reciclagens e servindo como padrões homeostáticos de referência; a projeção lúcida (PL) explicitando a reciclagem necessária e prioritária antes do início da tenepes; as extrapolações parapsíquicas como incentivo e estabelecimento de metas a serem alcançadas; a extrapola-
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ção parapsíquica para compreensão do conceito de minipeça do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; o encapsulamento energético em fase crítica patrocinado pelos amparadores; a retirada temporária da salvaguarda extrafísica para reconhecimento da autossuficiência assistencial; o desassédio mentalsomático estimulado pelos amparadores extrafísicos na compreensão de fatos; o auxílio dos amparadores extrafísicos em assistências, após posicionamento cosmoético; a gratidão pelo contato, convívio e companheirismo dos amparadores extrafísicos; o aviso
sobre contrafluxos recebidos do amparador extrafísico pelo fenômeno da clariaudiência; o aporte
energético antes da assistência; a projeção consciencial (PC) amparada com a intenção de preservar a segurança física da conscin; a identificação de “inculcação de certezas” pelas consciexes assediadoras por meio de rememorações de atividades em conjunto com amparadores; a explicação
por meio de exemplos feita pelos amparadores extrafísicos quanto às reciclagens necessárias para
qualificação da assistência.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo holopensene interassistencial–amparabilidade; o sinergismo fenômeno parapsiquismo–escrita conscienciológica; o sinergismo disponibilidade íntima–
–oportunidades interassistenciais; o sinergismo equipin-equipex; o sinergismo paracérebro–
–cérebro receptivo; o sinergismo amigos evolutivos–amparadores intrafísicos–amparadores extrafísicos; o sinergismo minipeça-maximecanismo.
Principiologia: o princípio de o menos doente assistir ao mais doente; o princípio do
vínculo evolutivo; o princípio ―ninguém evolui sozinho‖; o princípio das priorizações evolutivas;
o princípio de o Cosmos estar sob o controle inteligente; o princípio do exemplarismo pessoal
(PEP); o princípio de o realizador de tarefas ter o amparador merecido; o princípio da descrença
(PD); o princípio cosmoético de objetivar o melhor para todos.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC) pautado na Conviviologia Interassistencial; o código de ética profissional.
Teoriologia: a teoria e prática da interassistencialidade; a teoria da tares; a teoria de
o pensene evocar as companhias afins; a teoria das interprisões grupocármicas; a teoria dos vínculos profissionais; a teoria da mudança do amparador de acordo com a necessidade assistencial; a teoria de a amparabilidade ter o merecimento como critério; a teoria das verdades relativas
de ponta.
Tecnologia: a técnica do constante autoposicionamento cosmoético; a técnica da tenepes; as técnicas projetivas; a técnica da autorreflexão imediata durante os fatos; a técnica assistencial do contraponto balsâmico; a técnica de evocar padrões homeostáticos de referência; as
técnicas da recin; a técnica da invéxis.
Voluntariologia: a amparabilidade nas atividades do voluntário conscienciológico; os
vínculos proexológicos entre equipin e equipex do voluntariado conscienciológico; a coragem na
participação de grandes projetos no voluntariado; a utilização do taquipsiquismo no trabalho voluntário; o patrocínio do amparador extrafísico de função na utilização máxima das capacidades
em atividade do voluntariado.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o voluntariado
conscienciológico funcionando ao modo de laboratório; os experimentos nos laboratórios conscienciológicos; o laboratório conscienciológico do desassédio mentalsomático Holociclo; os experimentos interassistenciais no laboratório conscienciológico grupal Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico Pacificarium; as pesquisas realizadas nos laboratórios conscienciológicos.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia.
Efeitologia: o efeito do trabalho mentalsomático na conexão com os amparadores extrafísicos; a pacificação íntima enquanto efeito da compreensão da ação do amparo visando
o melhor para todos; a recuperação de cons enquanto efeito do comprometimento no trabalho interassistencial; a displicência da conscin no trabalho assistencial enquanto efeito do orgulho;
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o efeito patológico da imaturidade em não escutar as recomendações dos amparadores; o efeito
de rememoração de trabalhos conjuntos com amparadores no extrafísico; o efeito da atualização
da autoimagem interassistencial.
Neossinapsologia: as neossinapses benfazejas; as neossinapses geradas pelos amparadores de função; as neossinapses na aprendizagem de nova função; as neossinapses advindas das
sinaléticas parapsíquicas; as neossinapses paraperceptivas.
Ciclologia: o ciclo autassistência-heterassistência; o ciclo assimilação-desassimilação.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância combatendo resquícios religiosos;
o binômio tacon-tares; o binômio coragem-autocrítica; o binômio liderança cosmoética–amparabilidade; o binômio responsabilização-amparabilidade; o binômio ajuste da intencionalidade–
amparabilidade; o binômio vínculo–amizade evolutiva; o binômio oportunidade-gratidão;
o binômio falta de reconciliações grupocármicas–falta de amparabilidade; o binômio disposição
assistencial pré-tenepessística–vínculo com amparador da tenepes.
Interaciologia: a interação amparador-amparando em prol dos assistidos; a interação
equipin-equipex; a interação conscin-consciex; a interação auscultação dos fatos–auscultação
dos parafatos; a interação recebimento-retribuição.
Trinomiologia: o trinômio insights amparados–abordagens adequadas–ajuste proexológico; o trinômio identificação de trafar–movimento reciclogênico–aumento do parapsiquismo;
o trinômio interconfiança-interdependência-interassistência.
Polinomiologia: o polinômio organização–disciplina–confiança–vínculo com amparo
de função; o polinômio descensão cosmoética–ajuste da autoimagem–predisposição assistencial–
amparabilidade–assertividade proexológica; o polinômio posicionamento cosmoético–coragem
evolutiva–aumento do parapsiquismo–recuperação de cons; o polinômio crise de crescimento–
estado de alerta–energossomaticidade–amparabilidade; o polinômio coragem evolutiva–determinação–posicionamento cosmoético–amparabilidade.
Antagonismologia: o antagonismo vínculo consciencial / ruptura com amparador;
o antagonismo sinal de amparo / fantasia; o antagonismo excesso de trabalho / sinal de amparo;
o antagonismo sinal acatado de amparo / sinal banalizado de amparo; o antagonismo vínculo
com amparo / vínculo com assédio; o antagonismo vínculo com amparo / vínculo com guia
amaurótico; o antagonismo centralização do ego / descentralização do ego.
Paradoxologia: o paradoxo autonomia-amparo; o paradoxo de o assistente ser o mais
assistido; o paradoxo de quanto mais amparabilidade, mais a conscin lida com a assedialidade.
Politicologia: as políticas de reconhecimento e valorização de autesforços.
Legislogia: a lei da afinidade consciencial; a lei do maior esforço aplicada ao convívio
multidimensional e à autoqualificação com o megafoco na assistência; a lei da ação e reação;
a lei da interdependência consciencial; as leis da meritocracia evolutiva.
Fobiologia: a parapsicofobia; o medo das repercussões e responsabilidade pela assistência prestada.
Sindromologia: a síndrome da mulher maravilha; a síndrome do ansiosismo dificultando a comunicação multidimensional e a acuidade; a síndrome do justiceiro afastando as companhias extrafísicas sadias.
Maniologia: a mania de só lembrar dos amparadores em momentos difíceis; a mania de
fazer sempre o mesmo e esperar resultados diferentes.
Holotecologia: a assistencioteca; a autopesquisoteca; a parafenomenoteca; a intermissioteca; a convivioteca; a cosmoeticoteca; a parapsicoteca; a grafopensenoteca.
Interdisciplinologia: a Amparologia; a Proexologia; a Interassistenciologia; a Maxiproexologia; a Projeciologia; a Interdimensiologia; a Interparadigmologia; a Cosmoeticologia; a Autocoerenciologia; a Tenepessologia; a Conviviologia; a Grupocarmologia; a Evoluciologia; a Seriexologia; a Autoparapercepciologia; a Autodesassediologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; 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 interassistentialis; o Homo sapiens amparator; o Homo
sapiens interactivus; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens exemplar; o Homo sapiens criticus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens gruppalis.
V. Argumentologia
Exemplologia: fortalecimento de vínculo com amparo extrafísico pessoal = aquele referente à autoproéxis; fortalecimento de vínculo com amparo extrafísico grupal = aquele referente
aos trabalhos coletivos da maxiproéxis grupal.
Culturologia: a cultura da constante conversa com os amparadores; a cultura da gratidão; a cultura do parapsiquismo interassistencial cosmoético; a cultura tenepessista.
Travões. Dentre as diversas posturas capazes de enfraquecer o vínculo com amparo, pode-se destacar, por exemplo, as 11 listadas em ordem alfabética:
01. Anticosmoética: o desrespeito à liberdade de escolha e ação das outras consciências, omitindo-se diante de erro alheio, mesmo havendo condição de esclarecer.
02. Autoconflitividade: a manutenção de conflitos íntimos sustentando padrão pensênico dificultador de acesso do amparador.
03. Autocorrupção: a realização de ações já compreendidas como patológicas, priorizando os ganhos secundários.
04. Autovitimização: a reivindicação da condição de vítima das situações e as heterocobranças, limitando a conscin e mantendo a perspectiva intrafisicalizada da vida.
05. Banalização: a desvalorização das experiências pessoais.
06. Dogmatismo: a crença na existência de verdade absoluta ou certeza única e permanente na interpretação de fato e / ou parafato.
07. Egoísmo: a exaltação do ego levando à monovisão e inviabilizando a interassistência mais efetiva.
08. Insegurança: a desvalorização das próprias potencialidades e trafores.
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09. Irresponsabilidade: a desobrigação quanto às repercussões na Ficha Evolutiva Pessoal sem asumir os compromisos evolutivos.
10. Perfeccionismo: a intolerância com os próprios erros, sendo o algoz de si mesmo.
11. Preguiça: o desânimo para investir na concretização dos próprios objetivos e nas
atividades energéticas.
Fortalecimento. Dentre as diversas posturas e condições conscienciais para o fortalecimento de vínculo com amparo extrafísico, eis por exemplo as 22, listadas em ordem alfabética:
01. Abertismo consciencial: disponibilizar-se para o aprendizado com diversas experiências conscienciais, abrindo mão dos preconceitos.
02. Antidogmatismo: considerar as verdades relativas de ponta (verpons) ao invés das
certezas absolutas.
03. Apreço pela experiência: valorizar desde a pequena e sutil experiência à extrapolação parapsíquica.
04. Autocientificidade: utilizar todas as situações ao modo de elementos para a autopesquisa, assumindo postura científica para tratar e analisar os dados, os fenômenos e parafenômenos a partir das autexperimentações. Aproveitar ao máximo os dados para a formulação de hipóteses.
05. Autoconfiança: assumir as capacidades e os trafores já desenvolvidos, desonerando
os amparadores de questões já consolidadas.
06. Autodomínio energético: investir em exercícios diários com as energias e na autoqualificação com a participação em cursos e dinâmicas parapsíquicas. A autossustentação energética auxilia o amparo e possibilita a assistência de maior complexidade.
07. Autoimperdoamento: admitir os erros cometidos e não se permitir errar novamente
pelos mesmos motivos. O mais inteligente é abrir mão da culpa e compreender o aprendizado
surgido da experiência.
08. Bom humor: optar pelo bom humor para favorecer a empatia, a interassistência
e o acolhimento, demonstrando consideração. O sorriso no rosto é ítem essencial da assistência.
09. Dedicação: selecionar o foco existencial conforme a prioridade evolutiva e empenhar-se ao máximo nesse objetivo.
10. Desdramatização: manter o predomínio do mentalsoma para a análise adequada de
informações importantes e conseguir acessar o amparo para compreender a melhor forma de atuar
no momento.
11. Disciplina: reger as ações e a autopensenidade para estabelecer as melhores condições para o trabalho do amparador extrafísico.
12. Leveza: despojar-se para tratar assuntos delicados da autorreciclagem, aproveitando
as situações de aprendizado. Reciclagem é processo.
13. Metapensenidade: analisar a maneira como pensa para diagnosticar a intrusão pensênica e consequentemente os pontos prioritários para a reciclagem.
14. Ortopensenidade: manter a retilinearidade pensênica objetivando sempre o melhor
para todos.
15. Planejamento: organizar as atividades a curto, médio e longo prazo, estabelecendo
como estratégia a flexibilidade para os vários cenários possíveis.
16. Posicionamento cosmoético: o cumprimento das cláusulas do CPC.
17. Predisposição assistencial: disponibilizar-se para atuar em conjunto com os amparadores, mantendo atenção constante às ocorrências cotidianas facilitando o entendimento das inspirações extrafísicas.
18. Recinofilia: procurar a expressão da melhor versão de si mesmo para ultrapassar os
gargalos evolutivos.
19. Respeito: compreender as vontades, limitações, decisões e necessidades pessoais
ou alheias, adotando visão amparadora.
20. Senso de responsabilidade: cumprir os compromissos predeterminados e assumir
a responsabilidade dos próprios atos, desta e de retrovidas.
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21. Traforismo: incentivar os auto e heterotrafores como propulsores da evolução. Dar
energia aos trafores, não aos trafares.
22. Vontade firme: utilizar a voliciolina como combustível para a evolução.
Traforismologia. A visão traforista das consciências e a dedicação interassistencial fomentam as posturas de fortalecimento de vínculo com o amparo extrafísico e auxiliam nas recins.
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 fortalecimento de vínculo com amparo extrafísico, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres
e homens interessados:
01. Amparabilidade: Amparologia; Homeostático.
02. Amparador extrafísico: Interassistenciologia; Homeostático.
03. Amparador extrafísico de função: Interassistenciologia; Homeostático.
04. Amparador intrafísico: Interassistenciologia; Homeostático.
05. Amparofilia: Amparologia; Homeostático.
06. Autenticidade assistencial: Assistenciologia; Homeostático.
07. Autoparapsiquismo retificador: Interreeducaciologia; Neutro.
08. Capacidade reequilibradora: Equilibriologia; Homeostático.
09. Conscin projetora interassistencial: Perfilologia; Homeostático.
10. Estratégia de enfrentamento: Etologia; Neutro.
11. Formação do assistente: Amparologia; Homeostático.
12. Gatilho do autodesassédio: Autodesassediologia; Homeostático.
13. Sinal de amparo: Amparologia; Homeostático.
14. Vínculo consciencial: Conscienciocentrologia; Homeostático.
15. Vínculo proexológico: Proexologia; Homeostático.

O FORTALECIMENTO DE VÍNCULO COM O AMPARO PROPORCIONA MAIOR QUALIFICAÇÃO ASSISTENCIAL, AUXILIANDO NAS RECINS E NA RECUPERAÇÃO DOS CONS
E ACESSANDO O MELHOR DE SI EM PROL DA PROÉXIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já estabeleceu movimento para fortalecer o vínculo com amparadores extrafísicos? Quais posturas tem adotado para esse fortalecimento?
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
8, 1.057 e 1.373.
2. Idem; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1572
p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites; alf. 28,5
x 22 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 91, 166, 204, 247, 264, 420, 620,
685, 1.140, 1.186, 1.226 e 1.370.
3. Idem; Manual da Tenepes: Tarefa Energética Pessoal; revisores Erotides Louly; Helena Araújo; Julieta
Mendonça; 154 p. 34 caps. 147 abrev.; 18 E-mails; 52 enus.; 1 fotos; 1 microbiografia; 1 tab.; 1 teste; 19 websites; glos.
282 termos; 5 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3 a Ed.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011; páginas 18,
29, 31, 40, 42, 67 e 71.
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FOTO-PALESTRA
(VIAJOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A foto-palestra é a atividade cultural, pública, gratuita, na qual a conscin
viajante, homem ou mulher, apresenta por meio de fotografias vivências e conhecimentos hauridos em viagens, especialmente internacionais.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra foto é redução do termo fotografia e deriva do idioma Grego,
phôs, “luz”. O termo palestra vem do mesmo idioma Grego, palaístra, “lugar onde se faz exercícios de luta; escola”. Apareceu no Século XVII.
Sinonimologia: 1. Foto-conferência. 2. Exposição oral com fotos. 3. Relato verbal
ilustrado.
Neologia. As 3 expressões compostas foto-palestra, foto-palestra individual e foto-palestra grupal são neologismos técnicos da Viajologia.
Antonimologia: 1. Viagem. 2. Diário de viagem. 3. Guia de viagem.
Estrangeirismologia: o souvenir das vivências pessoais; o zoom consciencial; o retoque
do photoshop; os recursos do PowerPoint; o selfie stand; as fotos tipo post card.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto aos locais visitados e experiências vividas em viagens.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Holomemória: registro eterno. Vivência: gravação holossomática. Fotografia: recurso intrafísico.
Coloquiologia: a imagem é superior a mil palavras.
Filosofia: o Abertismo; o Cosmopolitismo; o Ecologismo; o Universalismo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal das viagens; os grafopensenes; a grafopensenidade; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os didactopensenes; a didactopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; a evocação holopensênica; a fôrma holopensênica.
Fatologia: a foto-palestra; as fotografias; as histórias; as memórias; a ressignificação das
vivências; as análises impensadas; os questionamentos do público; a valorização da experiência
de viagem; o repasse de informações úteis; o aprendizado por meio do olhar alheio; o saldo das
viagens; o resgate de momentos significativos; a atualização geral.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as parapercepções;
os parafenômenos; as sincronicidades; o acesso à holomemória; o amparo extrafísico de função.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo imagem-memória; o sinergismo entre os viajantes; o sinergismo vivência-vivacidade; o sinergismo palestrante-plateia; o sinergismo perfil-proéxis; o sinergismo foto-recordação; o sinergismo local da viagem–fôrma holopensênica positiva.
Principiologia: o princípio da Descrenciologia; o princípio da retribuição; o princípio
do compartilhamento do saber.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) dosificando as informações de viagem repassadas ao público.
Teoriologia: a teoria das viagens; as teorias da aprendizagem; as teorias socioculturais.
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Tecnologia: as técnicas audiovisuais; as técnicas de apresentações; as técnicas de viagem; as técnicas de fotografia; as técnicas de registro de dados; as técnicas de apreensão da realidade; as técnicas de aproveitamento da vida.
Voluntariologia: os voluntários interassistenciais internacionais.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório
conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia.
Efeitologia: o efeito das fotografias na subjetividade de cada participante; o efeito da
fôrma holopensênica nas vivências do viajante; o efeito do abertismo consciencial na aquisição
de neoexperiências em viagens; o efeito das imagens na fixação das informações; o efeito do impacto cultural nas reciclagens conscienciais; o efeito da foto-palestra no aumento do interesse
intercultural; o efeito das viagens nas pesquisas de retrovidas.
Neossinapsologia: as neossinapses criadas a partir do contato com o diferente e a consequente superação das retrossinapses; a ativação de paraneossinapses por meio do amparo de
função.
Ciclologia: o ciclo das viagens; o ciclo dos aprendizados; o ciclo seriexológico.
Enumerologia: a viagem idealizada; a viagem planejada; a viagem realizada; a viagem
imaginada; a viagem lembrada; a viagem contada; o saldo da viagem.
Binomiologia: o binômio foto-fala; o binômio mostrar-explicitar; o binômio admiração-discordância; o binômio turista–máquina fotográfica; o binômio figura-fundo; o binômio afinidade-interesse; o binômio viagem-história.
Interaciologia: a interação vivência-relato; a interação fato-interpretação; a interação
viagem-aprendizado; a interação aparência-essência; a interação leitura-aprofundamento; a interação foto-evocação; a interação aculturação-intercompreensão.
Crescendologia: o crescendo foto-álbum-coleção; o crescendo foto-palestra–lançamento de livro; o crescendo turismo local–turismo nacional–turismo internacional–turismo espacial;
o crescendo amadorismo fotográfico–profissionalismo fotográfico; o crescendo exposição-debate; o crescendo foto-filmagem; o crescendo vivência individual–conhecimento grupal.
Trinomiologia: o trinômio leitura-experimento-conhecimento; o trinômio vivenciar-refletir-expor; o trinômio olhar-descobrir-fotografar; o trinômio captação da cena–captação da informação–captação do significado.
Polinomiologia: o polinômio visão-observação-fotografia-análise.
Antagonismologia: o antagonismo realidade / ficção; o antagonismo realismo / floreio;
o antagonismo fidedignidade / distorção; o antagonismo beleza natural / produção; o antagonismo cena real / montagem fotográfica; o antagonismo imaginado / vivenciado.
Paradoxologia: o paradoxo de chegar em casa ser a melhor parte da viagem do viajante veterano; o paradoxo de duas irmãs fazerem relatos de viagem ao mesmo destino como se tivessem ido para diferentes lugares; o paradoxo de o viajante detalhista propiciar aos ouvintes
experiência superior a viagem, tamanha a descrição vívida e pormenorizada de lugares e situações; o paradoxo de o viajante esquecer das dificuldades sofridas em viagem ao retornar para
o aconchego do lar e só relatar as partes boas da experiência.
Politicologia: a conscienciocracia; a proexocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo aplicada à intercompreensão intercultural.
Filiologia: a cogniciofilia; a adaptaciofilia; a experimentofilia.
Fobiologia: a superação da neofobia; a cura da xenofobia; a eliminação da reciclofobia.
Sindromologia: a evitação da síndrome da dispersão consciencial; a eliminação da síndrome da dromomania patológica; a superação da síndrome da superioridade cultural.
Maniologia: a mania de viajar sem objetivo; a mania de fotografar sem organização posterior; a mania de contar histórias com exageros.
Mitologia: a eliminação do mito do lugar perfeito e da cultura sem idiotismos.
Holotecologia: a cognoteca; a turismoteca; a imageticoteca; a culturoteca; a idiomoteca.
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Interdisciplinologia: a Viajologia; a Comunicologia; a Imageticologia; a Cogniciologia;
a Interaciologia; a Conviviologia; a Interculturologia; a Experimentologia; a Intrafisicologia; a Intercambiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin viajante; o ser universalista; a personalidade cosmopolita.
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 multiculturalis; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens cognitor; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens convivens.
V. Argumentologia
Exemplologia: foto-palestra individual = a apresentação feita por único palestrante; foto-palestra grupal = aquela realizada por vários viajantes em conjunto.
Culturologia: a cultura da dromomania; o multiculturalismo; as relações interculturais.
Taxologia. Eis, listadas, na ordem alfabética, 22 exemplos de tipos de fotografias propícias às fotos-palestras:
01. Autofotografia.
02. Fotografia aérea.
03. Fotografia arquitetônica.
04. Fotografia artística.
05. Fotografia autexplicativa.
06. Fotografia culinária.
07. Fotografia de ação.
08. Fotografia de efeito.
09. Fotografia documental.
10. Fotografia esclarecedora.
11. Fotografia de glamour (de pose).
12. Fotografia impactante.
13. Fotografia infantil.
14. Fotografia informativa.
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
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Fotografia pitoresca.
Fotografia subaquática.
Fotografia técnica.
Fotojornalismo.
Fotomontagem.
Macrofotografia.
Microfotografia.
Retrato.
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 foto-palestra, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autoinserção cultural: Adaptaciologia; Neutro.
02. Biblioitinerância internacional: Viajologia; Homeostático.
03. Choque cultural: Civilizaciologia; Neutro.
04. Confrontação urbanística: Intrafisicologia; Homeostático.
05. Curva W: Adaptaciologia; Neutro.
06. Guia de turismo autoconsciente: Conscienciometrologia; Homeostático.
07. Imagética: Intrafisicologia; Neutro.
08. Passatempo funcional: Intrafisicologia; Homeostático.
09. Poliglotismo interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
10. Senso universalista: Cosmoeticologia; Homeostático.
11. Temporada na África: Voluntariologia; Neutro.
12. Turismo conscienciocêntrico: Conscienciocentrologia; Homeostático.
13. Viagem de férias: Homeostaticologia; Neutro.
14. Viagem reciclogênica à Cognópolis: Autodeterminologia; Homeostático.
15. Viagens internacionais: Autorrecexologia; Neutro.

NA FOTO-PALESTRA, O VIAJANTE DISPÕE DA OPORTUNIDADE DE COMPARTILHAR, COM O PÚBLICO, DE MODO
PITORESCO, CONHECIMENTOS ADQUIRIDOS EM VIAGEM,
PROPICIANDO A APROXIMAÇÃO ENTRE AS CULTURAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já participou de alguma foto-palestra? Os conteúdos da atividade despertaram em você o interesse em conhecer outras culturas?
K. A.
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FRASE ENFÁTICA
(COMUNICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A frase enfática é a técnica funcional de análise-síntese, recurso linguístico
ou maneira de realçar a importância de assunto ou enunciado quanto à forma léxica, sintática ou
fonológica, durante exposição grafada ou oral, tornando claro e marcante o núcleo do conteúdo
do texto (discurso), simples ou complexo, ao empregar letras maiores na redação concisa, em
4 linhas chamativas – ou modulações mais altissonantes na expressão verbal –, pontuando determinado tema relevante na reflexão dos leitores, leitoras ou ouvintes, e aplicada em todos os verbetes (entradas) da Enciclopédia da Conscienciologia.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo frase vem do idioma Latim, phrasis, “dicção, elocução, estilo”,
e este do idioma Grego, phrásis, “ação de exprimir pela palavra, elocução”. Surgiu em 1543.
O vocábulo enfática deriva do idioma Latim, emphaticus, e este também do idioma Grego, emphatikós, “significativo, expressivo”. Apareceu no Século XVII.
Sinonimologia: 01. Frase enfatizada. 02. Proposição marcante. 03. Sentença fundamental. 04. Unidade linguística incisiva. 05. Fórmula de impressão mentalsomática. 06. Síntese
do tema. 07. Frase assertiva. 08. Bloco frasista; bloco ideativo; frase-chave. 09. Paragrafação
destacada. 10. Outdoor textual.
Neologia. As duas expressões compostas frase enfática síntética e frase enfática analítica são neologismos técnicos da Comunicologia.
Antonimologia: 1. Frase vulgar. 2. Frase feita. 3. Frase trivocabular; megapensene trivocabular; minifrase trimembre. 4. Paragrafação regular padronizada. 5. Olho (Jornalismo).
6. Manchete.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais.
II. Fatuística
Pensenologia: a inclusão de megapensene trivocabular.
Fatologia: a frase enfática; a minivariável da Conscienciologia; a minimensagem assertiva; os dados; as neoideias; as verpons; os neologismos; o confor (1% da forma gasosa, 99% do
conteúdo granítico); a sentença relevante; a frase enfática expondo a solução; a reunião de palavras conjugando vários sentidos afins completos; a miniatura do corpo principal de ideias;
o fragmento ou partícula expressando o todo da verpon; a locução afirmativa, negativa, interrogativa ou exclamativa; o destaque do tema-foco; a pontoação dos vincos cognitivos; a chamada da
atenção do leitor, leitora ou ouvinte; a unidade mínima da expressão máxima; o idioma.
Parafatologia: a prática do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Tecnologia: a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade; a técnica da enumeração horizontal.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paraeducação.
Polinomiologia: o polinômio linhas-frases-sínteses-ênfases.
Holotecologia: a aforismoteca; a linguisticoteca; a comunicoteca; a didaticoteca; a pedagogoteca; a tecnoteca; a argumentoteca.
Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Linguística; a Fraseologia; a Parapedagogiologia; a Mentalsomatologia; a Mnemossomatologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin intelectual.
Masculinologia: o redator; o escritor; o autor frasista; o jornalista; o articulista; o editor;
o comunicólogo; o infocomunicólogo; o publicitário; o poliglota; o polímata; o erudito; o orador.
Femininologia: a redatora; a escritora; a autora frasista; a jornalista; a articulista; a editora; a comunicóloga; a infocomunicóloga; a publicitária; a poliglota; a polímata; a erudita; a oradora.
Hominologia: o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens auctor; o Homo sapiens pangraphicus; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens polymatha; o Homo sapiens
infocommunicologus; o Homo sapiens editor.
V. Argumentologia
Exemplologia: frase enfática síntética = a composta por sentença contínua única; frase
enfática analítica = a composta por várias sentenças consecutivas e entrosadas.
Técnica. Dentro do universo da Experimentologia, eis 20 itens, formas básicas ou critérios de realce da redação técnica, no estilo científico das frases enfáticas, listadas na ordem funcional:
01. Linhas: 4.
02. Fonte: 16; ou duas linhas de 10 formando 4 linhas de 16.
03. Alinhamento: centralizado.
04. Caracteres: em caixa alta (todas as letras).
05. Negrito: texto básico em negrito (bold) –itálico.
06. Itálico: expressões sublinháveis em itálico, sem negrito.
07. Iniciais: vocábulos específicos com iniciais maiúsculas (versais) em versalete.
08. Espaços: espaços duplos entre as palavras.
09. Virgulação: rigorosa.
10. Dois pontos: ( : ).
11. Parênteses: ( ).
12. Travessão: ( – ).
13. Aspas: “ ” .
14. Abreviaturas.
15. Estrangeirismos.
16. Algarismos: números, cifras, datações e percentuais com escrita numeral.
17. Inserção: no início, no meio ou no fim da página, capítulo ou texto.
18. Isolamento: evitação de letra ou número isolado nos fins das 4 linhas.
19. Quebra: evitação da quebra da frase enfática quando inserida no fim da página.
20. Frasismo: evitação da inclusão de frases vazias para completar as 4 linhas.
Taxologia. Sob a ótica da Comunicologia, eis, por exemplo, 16 categorias de frases enfáticas, listadas na ordem alfabética das estruturas específicas:
01. Capítulo: a frase enfática específica do capítulo ou artigo.
02. Definição: a frase enfática definidora ou com neodefinição.
03. Estatísticas: a frase enfática composta de cifras.
04. Interrogações: a frase enfática composta por interrogações.
05. Leitura: a frase enfática capaz de dispensar a leitura completa do capítulo.
06. Minifrases: a frase enfática composta, por exemplo, de 6 minifrases sequenciais, inclusive com megapensene trivocabular.
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07. Página: a frase enfática específica da página.
08. Plurais: a frase enfática com predomínio de expressões ou termos plurais.
09. Princípio: a frase enfática expondo 1 princípio técnico.
10. Seção: a frase enfática específica da seção digna de nota.
11. Sentenças: a frase enfática com sentença completa em cada qual das 4 linhas.
12. Simplificação: a frase enfática simplificadora do texto extenso ou prolixo.
13. Singulares: a frase enfática com predomínio de expressões ou termos singulares.
14. Sínteses: a frase enfática composta de frases-sínteses.
15. Verbete: a frase enfática específica do verbete.
16. Verpons: as frases enfáticas inseridas em páginas alternadas tornando a paginação
e a apresentação das verpons mais legíveis (ou audíveis) e menos perturbadoras.
Unidade. Segundo a Pensenologia, o fraseopensene é a unidade de medida da habilidade de expressão evidenciada pela linguagem.
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 frase enfática, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Conceito: Mentalsomatologia; Homeostático.
2. Conformática: Comunicologia; Neutro.
3. Conteudologia: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
4. Fórmula formal: Conformática; Neutro.
5. Orismologia: Comunicologia; Neutro.
6. Técnica da qualificação dos verbetes: Comunicologia; Neutro.
7. Verbete: Comunicologia; Neutro.

A FRASE ENFÁTICA, IGUAL A ESTA, BUSCA EXPLICITAR COM DETALHISMO, ESTÉTICA E MÁXIMA COMPACTAÇÃO, O MEGAFOCO DO ASSUNTO POR INTERMÉDIO
DE APENAS 4 LINHAS DESTACADAS NA PÁGINA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, entende sempre o conteúdo das frases enfáticas
ao modo de resumo do assunto em pauta?
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 28, 144, 151 e 153.
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FRAUDE CIENTÍFICA
(COSMOETICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A fraude científica é o ato ardiloso envolvendo manipulação espúria de instrumentos, dados ou objetos de pesquisa, bem como a conduta imprópria do pesquisador ao propor, desenvolver, revisar ou divulgar trabalho de investigação científica, visando ganho financeiro, político ou pessoal, em detrimento do progresso científico e do bem-estar consciencial.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. A palavra fraude provém do idioma Latim, fraus, fraudis, “fraude; engano;
erro; ação de lograr; iludir; falta; crime; delito”. Surgiu no Século XV. O termo científico deriva
do idioma Latim Medieval, scientificus, “científico”. Apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 01. Fraude em Ciência. 02. Falcatrua científica. 03. Mistificação
científica fenomênica. 04. Falseamento da verdade científica. 05. Ilicitude científica. 06. Má-fé
na aplicação do saber científico. 07. Má conduta científica. 08. Autocorrupção em Ciência. 09.
Antiprofissionalismo científico. 10. Anticientificidade; conduta anticientífica.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 31 cognatos derivados do vocábulo fraude: autofraude; defraudabilidade; defraudação; defraudada; defraudado; defraudador; defraudadora;
defraudamento; defraudante; defraudar; defraudativo; defraudatória; defraudatório; defraudável; defraudo; fraudação; fraudada; fraudado; fraudador; fraudadora; fraudar; fraudatória;
fraudatório; fraudável; fraudenta; fraudento; fraudulência; fraudulenta; fraudulento; fraudulosa; frauduloso.
Neologia. As duas expressões compostas fraude científica leve e fraude científica grave
são neologismos técnicos da Cosmoeticologia.
Antonimologia: 01. Integridade científica; retidão científica. 02. Verdade relativa.
03. Achado científico autêntico. 04. Resultado experimental reprodutível. 05. Informe pesquisístico factual. 06. Erro científico honesto. 07. Erro científico retratado. 08. Antimistificação fenomênica. 09. Desmistificação de embuste científico. 10. Cientificidade.
Estrangeirismologia. Eis, na ordem alfabética, 18 estrangeirismos comumente empregados no meio científico, contextualizados com o tema:
01. Big Science: a pesquisa com divisão de tarefas altamente compartimentada e organizada, quando cada pesquisador se apoia ou dá continuidade ao trabalho realizado por outros, com
os quais não possui, necessariamente, relação direta e de confiança.
02. Conscientia fraudis: a consciência do ato fraudulento.
03. Consilium fraudis: a cumplicidade no planejamento e execução da fraude.
04. Cooking data: a omissão ou exclusão de resultados quando discordantes da hipótese
de pesquisa.
05. Copy-pasters: os plagiadores.
06. Ghost writer: o autor, não declarado, de artigo científico, objetivando esconder conflito de interesses.
07. Insider: o integrante de equipe de pesquisa.
08. Peer review: a técnica da revisão por pares, usada no escrutínio de projetos e artigos científicos submetidos à aprovação de financiamento ou à publicação.
09. Photoshop: o software empregado na manipulação eletrônica de fotografias, no caso, no melhoramento de fotos de experimentos, para fins de publicação “photoshopagem” .
10. Primum non nocere: o princípio hipocrático da não maleficência.
11. Publish or perish: a política do publique ou morra.
12. Ranking: a classificação das instituições de pesquisa, na comunidade científica
mundial, determinada pelo número de publicações.
13. Red face test: o teste da vergonha na cara.
14. Research misconduct: a má conduta em pesquisa.
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15. Retraction: a publicação de artigo de retratação, em geral na mesma revista onde
a pesquisa fraudulenta foi divulgada.
16. Selfcorrecting science: o princípio da autorregulação da Ciência.
17. Serial offender: o fraudador serial em Ciência.
18. Trimming data: a forçação na leitura, ou o enfeitamento dos achados, para adequar
o resultado às expectativas da pesquisa.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade da Cosmoética pessoal e grupal.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Fraude:
engenhosidade inútil. Fraude: expediente escuso. Fraudes destroem carreiras.
Unidade. A unidade de medida da fraude científica é o dado pesquisístico falso.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da vantagem ilícita; a autopensenidade acolhedora
dos patopensenes; os pseudopensenes; a pseudopensenidade; os falaciopensenes; a falaciopensenidade; os mimopensenes; a mimopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os baratropensenes; a baratropensenidade; os morbopensenes; a morbopensenidade; os intrusopensenes;
a intrusopensenidade; a autopensenização egocentrada; as assinaturas pensênicas irrenunciáveis.
Fatologia: a fraude científica; o falso achado científico transvestido de verpon; a intenção de enganar a comunidade científica; as práticas de pesquisa questionáveis; o ato lesivo à sociedade; a violação da etiqueta científica; a fraude na condição de fenômeno mundial, endêmico
na Ciência; o fato das fraudes científicas serem mais frequentes na área biomédica; a incidência
desconhecida das fraudes científicas anteriores ao Século XIX; o advento da Era Experimental da
Ciência e a consequente perda de imunidade das hipóteses às acusações de fraude; a rápida veiculação das notícias do mundo científico facilitada pelas revistas internacionais e publicações on line; a inevitável sujeição das pesquisas individuais e grupais às críticas de especialistas de todo
o planeta; os diferentes tipos de pressões e “engessamentos” sofridos pelas pesquisas desenvolvidas dentro de empresas, universidades e instituições públicas; os conflitos de interesses nas pesquisas; a ânsia de publicar; a aspiração pelo prestígio científico conferido pelo achado original;
o anseio por ganhar dinheiro; o fato da investigação científica, na atualidade, ser outra forma de
fazer negócios; os mecenas da Ciência, do passado, substituídos pelas fontes financiadoras governamentais e empresariais de hoje; a desejável criação de fundos para pesquisa independentes de
empresas e governos; o poder de influência da indústria farmacêutica mancomunada aos profissionais da saúde; o golpe da ação judicial movida com base nos resultados de pesquisas encomendadas; o embaraçamento e falta de transparência das universidades frente às fraudes científicas,
dificultando as medidas fiscalizadoras; o fato dos cientistas fraudadores serem, ou parecerem ser,
muito frequentemente, jovens, carismáticos, brilhantes e produtivos; a conduta imprópria oculta
no truque retórico; a corrosão do caráter; os autassédios; a falta de visão prospectiva; a hipoautoconsciencialidade; a inconsciencialidade; a despriorização evolutiva; a derrapagem existencial;
o “gol contra” evolutivo; a necessidade da revisão e renovação dos valores existenciais; o papel
das Comissões de Pesquisa e Comissões de Ética institucionais; a importância do trabalho em
equipe com supervisão técnica efetiva; o lançamento no Brasil, relativamente recente (Ano-base:
2011), das normas éticas para publicação de pesquisas, pela Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de São Paulo (FAPESP) e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq); a necessária criação de programas educacionais em Integridade Científica
e Conduta Profissional nas instituições de pesquisa e universidades; as edições a partir de 2010,
do Encontro Brasileiro sobre Integridade na Pesquisa, Ética na Ciência e nas Publicações
(BRISPE - Brazilian Meeting on Research Integrity, Science and Publication Ethics); a denúncia
do insider como sendo o principal mecanismo de descobrimento das fraudes científicas; a necessidade de preservação do anonimato dos denunciadores com vistas à evitação de represálias; o fa-
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to de inexistirem, na atualidade (Ano-base: 2012), mecanismos suficientemente eficientes para
a prevenção das fraudes científicas.
Parafatologia: a miopia evolutiva; a falta da autoconscientização multidimensional
(AM); a ignorância quanto à pararrealidade; o desacerto grupocármico; o legado de erros deixado
a si mesmo; a intermissão baratrosférica; as interprisões multiexistenciais geradas a partir dos atos
anticosmoéticos; a sucumbência aos heterassédios; a ausência do estado vibracional (EV) profilático; as paratestemunhas e os paraolhos acompanhando as pesquisas; a má conduta do pesquisador inescondível dos amparadores e dos assediadores; as pseudopesquisas parapsíquicas sensacionalistas; as pesquisas parapsíquicas carentes de critérios metodológicos; a distorção dos parafatos
para adequá-los às próprias hipóteses pesquisísticas; o conchavo com os guias amauróticos na
sustentação da antinformação parapsíquica; a investigação tendenciosa do fenômeno parapsíquico
autêntico pelo pesquisador materialista, pré-determinado à negá-lo; o desmascaramento do embuste parafenomênico pelo cientista parapsíquico; a sinalética energética e parapsíquica da conscin lúcida, denunciadora das ações humanas fraudulentas em geral; a Central Extrafísica da Verdade (CEV).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo nosológico intencionalidade espúria–erudição científica; o sinergismo regressivo conscin malintencionada–consciexes patológicas; o sinergismo medidas profiláticas–medidas corretivas; o sinergismo integridade científica–excelência em pesquisa.
Principiologia: a negação do princípio de a Ciência fundamentar-se na busca da verdade; o descaso quanto ao princípio da verdade sobrepor-se aos interesses do cientista; o desrespeito aos princípios da Bioética; a desconsideração do princípio da beneficência; a limitação do
princípio da reprodutibilidade dos experimentos científicos; a negligência quanto ao princípio da
precaução; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP) aplicado à conduta evitável; o princípio
da descrença.
Codigologia: a ausência do código pessoal de Cosmoética (CPC); a inobservância do
código grupal de Cosmoética (CGC); os códigos de Ética das instituições de pesquisa; os códigos de boa conduta científica estabelecidos pelas agências de fomento à pesquisa.
Teoriologia: a teoria sociológica ator-rede; a teoria da prova.
Tecnologia: a técnica de detecção automática de textos plagiados pelo emprego do software eTBLAST e da base de dados Déjà vu; a aplicação técnica do Teste de Identificação da Mentira.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório
conscienciológico da Experimentologia; o laboratório conscienciológico da Parapercepciologia;
o laboratório conscienciológico da Comunicologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Grupocarmologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Ciência; o Colégio Invisível dos Pesquisadores em
geral; o Colégio Invisível dos Pesquisadores Conscienciológicos; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Holocarmologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia.
Efeitologia: o efeito da pressão para publicar (quantidade) induzindo ao descaso quanto ao rigor científico (qualidade); o efeito das fraudes biomédicas na condução dos programas
educativos e sociais de saúde; os efeitos da corrupção da literatura científica com pesquisas falsas; o efeito da fraude científica na perda de confiança da população na Ciência; o efeito educativo, para as novas gerações de cientistas, da divulgação das fraudes confirmadas; o efeito da
fraude científica na Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) do pesquisador; os efeitos das pegadas deixadas pela conscin por onde passa.
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Neossinapsologia: as retrossinapses baratrosféricas; a falta de paraneossinapses evolutivas; as neossinapses necessárias à autossuperação das condutas regressivas; as neossinapses
recicladoras da falaciopensenidade.
Ciclologia: o ciclo das ações preventivas da fraude centífica; o ciclo causa-efeito.
Enumerologia: a ambição; a incoerência; a perfídia; a solércia; a vaidade; o egoísmo;
o imediatismo. As consréus anticosmoéticas; as consréus antiprofissionais; as consréus contraventoras; as consréus desinformadoras; as consréus falaciosas; as consréus fraudulentas; as consréus mistificadoras.
Binomiologia: o binômio fato-boato; o binômio coautor-cúmplice; o binômio (dupla)
delator-acusado.
Interaciologia: a interação poder do conhecimento–poder político–poder do cifrão;
a interação autorrespeito-heterorrespeito.
Crescendologia: o falso crescendo liderança carismática–celebridade–confiabilidade;
o crescendo disfuncional equívoco-negligência-fraude; o crescendo crédito autoral–responsabilidade; o crescendo reabilitador erro-retratação.
Trinomiologia: o trinômio basilar da fraude científica fabricação-falsificação-plágio;
o trinômio da competitividade científica projetos de pesquisa–cargo–verba; a transgressão do trinômio pesquisístico hipótese-experimentação-verificação; o trinômio contentor da fraude prevenção-detecção-punição.
Polinomiologia: o polinômio currículo–cargo–salário–reconhecimento profissional;
o polinômio autopesquisas-heteropesquisas-parapesquisas-multipesquisas.
Antagonismologia: o antagonismo fenômeno paraperceptivo / truque de ilusão; o antagonismo erro intencional / erro de interpretação; o antagonismo crime / acidente; o antagonismo
acumpliciamento / denúncia; o antagonismo delação vingativa / denúncia evolutiva; o antagonismo antidiscernimento / autodiscernimento.
Paradoxologia: o paradoxo da esperteza obtusa do cientista fraudador; o paradoxo das
empresas exigirem dos cientistas, simultaneamente, sigilo absoluto sobre as pesquisas e aumento
continuado de publicações científicas; o paradoxo da Ciência ser, ao mesmo tempo, competitiva
e cooperativa; o paradoxo da vantagem do cientista contraventor, recebendo verbas para projetos de pesquisas, em detrimento daqueles, efetivamente, capazes de gerar conhecimento; o paradoxo da Ciência empregada para desacreditar a própria Ciência.
Politicologia: a cientificocracia; a meritocracia; as políticas de saúde; as políticas educacionais; as políticas sociais; as políticas editoriais; as políticas institucionais de investigação
das denúncias de má-conduta em Ciência; o exemplo da política de tolerância zero à fraude científica adotada pelo Office of Research Integrity (ORI), nos Estados Unidos da América (Anobase: 2012).
Legislogia: a lei da ação e reação; a lei do menor esforço pesquisístico; a lei do vale-tudo; as leis de privacidade das agências fomentadoras de pesquisas; as leis da Biossegurança; as
lacunas das leis da Socin, responsáveis pela impunidade dos cientistas fraudadores; a ignorância
quanto às paraleis vivenciais; a Lei Suprema.
Filiologia: a egofilia; a cienciofilia; a pesquisofilia; a neofilia; a intelectofilia; a comunicofilia; a parapsicofilia.
Fobiologia: a verbaciofobia; a normatofobia; a logicofobia; a autocriticofobia; a recexofobia; a priorofobia; a evoluciofobia.
Maniologia: a doxomania; a megalomania; a fracassomania.
Mitologia: o mito da integridade consciencial ser trafor intrínseco a todo cientista.
Holotecologia: a nosoteca; a psicopatoteca; a trafaroteca; a plagioteca; a hemeroteca;
a fenomenoteca; a pesquisoteca; a ciencioteca.
Interdisciplinologia: a Cosmoeticologia; a Paradireitologia; a Falaciologia; a Errologia;
a Contradiciologia; a Parapatologia; a Assediologia; a Interprisiologia; a Autopriorologia; a Antidiscernimentologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin eletronótica; a isca humana inconsciente; a conscin bifronte; a conscin autassediada; a conscin heterassediada;
a conscin pérfida.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o cientista fraudador; o anticientista; o pseudocientista; o analfabeto paracientífico; o parapsíquico mistificador; o charlatão; o manipulador; o impostor; o embusteiro; o contraventor; o trapaceiro; o sociopata esperto; o autocorrupto; o trafarista
profissional; o assediador intrafísico; o assediador extrafísico; o cúmplice; o delator.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a cientista fraudadora; a anticientista; a pseudocientista; a analfabeta paracientífica; a parapsíquica mistificadora; a charlatona; a manipuladora;
a impostora; a embusteira; a contraventora; a trapaceira; a sociopata esperta; a autocorrupta; a trafarista profissional; a assediadora intrafísica; a assediadora extrafísica; a cúmplice; a delatora.
Hominologia: o Homo sapiens autocorruptus; o Homo sapiens autocorruptor; o Homo
sapiens antilogicus; o Homo obtusus; o Homo sapiens omissus; o Homo sapiens bifrons; o Homo
sapiens obsessor; o Homo sapiens malevolens; o Homo sapiens interpraesidiarius.
V. Argumentologia
Exemplologia: fraude científica leve = as práticas anticosmoéticas do pesquisador ofensivas à etiqueta científica; fraude científica grave = as práticas anticosmoéticas do pesquisador resultantes em dolo ao indivíduo e à sociedade.
Culturologia: a cultura do gersismo; a cultura da ilegalidade; a cultura da impunidade;
o zelo na preservação da cultura da Cosmoética Científica a ser transmitida à posteridade.
Intencionologia. A linha divisória entre conduta científica aceitável e inaceitável nem
sempre é clara. Erros cometidos pelos pesquisadores ao tentarem, honestamente, gerar conhecimento novo são tolerados pelos outros cientistas. Erros resultantes de trabalho negligente ou ilícito, não. A intenção de enganar é o acid test da fraude científica.
Taxologia. Sob a ótica da Paradireitologia, eis, na ordem decrescente de relevância,
duas categorias de trangressões em Ciência:
A. Fraude científica. No stricto sensu, a fraude científica é ato criminoso resultante em
registro científico inexato quanto à verdade observada. Eis 3 ações patognomônicas de fraude em
Ciência, alfabeticamente ordenadas:
1. Fabricação: invenção de registros, dados, efeitos, casuística ou benefícios resultantes
de pesquisa.
2. Falsificação: alteração ou manipulação de resultados, materiais, equipamentos, protocolos ou datas. Omissão parcial de dados (meias verdades). Seleção dos resultados ajustados às
hipóteses. Exclusão de medições discordantes (limpeza de dados), minimizadoras da significância
estatística dos resultados. Aplicação repetida de métodos estatísticos (massagem de dados) até
a obtenção de algum valor estatisticamente significativo.
3. Plágio: apropriação indébita de ideia, projeto, método, dados, linguagem (figura,
imagem, tabela) de outro pesquisador, sem referência à origem ou agradecimento.
B. Má conduta científica. No lato sensu, a fraude científica abarca também as condutas
impróprias do pesquisador inescrupuloso, as quais podem se refletir na exatidão da verdade
observada. Eis 27 exemplos de má conduta em Ciência, listados na ordem alfabética:
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01. Acordos autorais: autoria honorífica; autoria presenteada; autoria permutada; ghost
writer.
02. Atraso na emissão de parecer: demora, do consultor de revista científica, em liberar parecer sobre artigo, com o intuito de publicar com antecedência a pesquisa própria ou de
amigos.
03. Autoplágio: cópia total ou parcial de resultados publicados anteriormente pelo próprio autor, sem menção aos mesmos.
04. Calúnia: falsa denúncia de fraude motivada por inveja e rivalidade.
05. Cossubmissão: submissão simultânea à publicação do mesmo artigo, de mesmo(s)
autor(es), a diferentes revistas, mesmo quando em idiomas diferentes.
06. Desacato: tratamento ofensivo dirigido aos colaboradores ou consultores.
07. Desvio de verbas: defraudação de recursos financeiros destinados às pesquisas.
08. Distribuição desleal de créditos: exclusão de coautores; omissão de agradecimentos; omissão de referências bibliográficas empregadas; inclusão de bibliografia não utilizada.
09. Epônimo: atribuição do nome pessoal a achado científico.
10. Falsificação de título: “engorda” do currículo profissional com falso diploma.
11. Falta de consentimento: falta de autorização expressa dos investigados quanto
à utilização de amostras humanas, publicação ou exposição de resultados.
12. Interferência: sequestro, sabotagem ou avaria de propriedade material ou intelectual relativa à pesquisa, tais como, aparelhos, reagentes, materiais biológicos, escritos, dados, hardwares, softwares.
13. Intriga: boataria ou bullying geradores de conflitos entre pesquisadores.
14. Maltrato de animais experimentais.
15. Mau uso de informações confidenciais.
16. Negligência: número de análises insuficientes; uso de insumos escassos ou de má
qualidade.
17. Obstrução da investigação de fraude: destruição de evidências.
18. Ocultação de riscos: exposição de humanos a riscos físicos ou psicológicos sem explicações claras quanto aos danos potenciais.
19. Pesquisa não regulamentada: desenvolvimento de projeto reprovado pelos órgãos
reguladores da pesquisa científica.
20. Preconceituação: seleção de pesquisadores com base em características físicas, ideológicas, nacionalísticas, raciais, de gênero ou etárias.
21. Publicações salame: publicação de resultados fragmentados em artigos independentes, visando a inflação do currículo pessoal.
22. Quebra de anonimato: citação de casuística humana nominada.
23. Registro incorreto: erros na anotação de dados, medições ou informações.
24. Revisão bibliográfica insuficiente: ignorância quanto às pesquisas originais realizadas pelos antecessores intelectuais.
25. Suborno: pagamento de propina para publicação de artigo em revista científica.
26. Uso irresponsável de fundos de pesquisa.
27. Vindita: retaliações contra os investigadores e denunciantes de fraudes científicas.
Terapeuticologia: a recin; a recéxis; a autoconscienciometria; a Consciencioterapia;
a autoconscientização quanto às consequências holocármicas dos atos pessoais; a descoberta da
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 fraude científica, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
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13.
14.
15.
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Antidireito: Parapatologia; Nosográfico.
Antidiscernimento convencional: Intrafisicologia; Nosográfico.
Artimanha: Cosmoeticologia; Nosográfico.
Ator de teatrão: Elencologia; Nosográfico.
Autocorrupção: Parapatologia; Nosográfico.
Autorregressismo: Parapatologia; Nosográfico.
Conscin eletronótica: Intrafisicologia; Nosográfico.
Consréu estelar: Parapatologia; Nosográfico.
Distorção parapsíquica: Parapercepciologia; Nosográfico.
Erro evolutivo crasso: Errologia; Nosográfico.
Escrúpulo: Cosmoeticologia; Homeostático.
Falácia: Falaciologia; Nosográfico.
Interprisiologia: Grupocarmologia; Nosográfico.
Irrenunciabilidade: Autodiscernimentologia; Neutro.
Lei Suprema: Politicologia; Homeostático.

A FRAUDE CIENTÍFICA É MEGACONTRADIÇÃO EVOLUTIVA
INDICADORA DA INFRACONSCIENCIALIDADE DO PESQUISADOR, O QUAL ESPERDIÇA ENGENHOSIDADE E ERUDIÇÃO CIENTÍFICAS NA OBSTRUÇÃO DA PRÓPRIA CIÊNCIA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já praticou, testemunhou ou foi vítima de fraude
científica? Qual aprendizado você grangeou a partir dessa vivência?
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; 102 sinopses;
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
468, 469, 517 a 524, 626 a 628, 637 a 639, 664 a 672, 681, 682 e 726 a 728.
2. Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos;
14 ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos.
12.576 termos (megapensenes trivocabulares); 29 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares;
Foz do Iguaçu, PR; 2009; página 196.
3. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.;
1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.;
geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 78, 664
e 946.
Webgrafia Específica:
01. Alberts, Bruce; White, Robert M.; & Shine, Kenneth; Scientific Conduct; Editorial; Proceedings of the
National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS); Revista; Semanário; Vol. 91; N. 9; 1 enu.; Washington, DC; USA; 1989; páginas 3.479 e 3.480; disponível em: <http://www.pnas.org/content/91/9/3479.full.pdf+html?sid=3b855e15-7399-469d-8269-338ed3be0393>; acesso em: 29.08.12.
02. Amorim, Luís; Abaixo a Má Conduta na Ciência; Ciência Hoje On-line; Revista; Mensário; Rio de Janeiro, RJ; 28.11.11; Seção: Notícias; 2 ilus.; disponível em: <http://cienciahoje.uol.com.br/noticias/2011/11/abaixo-a-ma-conduta-na-ciencia>; acesso em: 05.06.12.
03. Bombardiere, Sérgio González; Conducta Imprópria en Investigacion Cientifica; Artigo; ARS Medica;
Revista; Vol. 13; N. 13; 2 enus.; 10 refs.; Santiago; Chile; disponível em: <http://escuela.med.puc.cl/publ/arsmedica/arsmedica13/conducta.html>; acesso em: 27.08.12.
04. Buitrago, Juliana; Fraude y Engaño en la Investigación Biomédica; Artigo; Colombia Médica; Revista;
Anuário; Vol. 35; N. 2; 2 E-mails; 2 tabs.; 38 refs.; Cali, Colombia; 2004; páginas 93 a 100; disponível em: <Error!
Hyperlink reference not valid.>; acesso em: 29.08.12.
05. Committee on the Conduct of Science; On Being a Scientist; Artigo; Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS); Revista; Semanário; Vol. 86; N. 23; 6 citações; 27 refs.;
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Washington, DC; USA; 1989; páginas 9.053 a 9.074; disponível em: <http://www.pnas.org/content/86/23/9053.full.pdf+html?sid=2514a108-dc86-4f70-b7fd-3cb024d020bc>; acesso em: 07.06.12.
06. Editorial Policy Committee (2011-2012); CSE’S Wh t P p r on Promot n Int r ty n S nt f
Journal Publications, 2012 Update; 110 p.; 3 seções; 12 caps.; 1 E-mail; 117 enus.; 1 ilus.; 1 tab.; 15 websites; 58 refs.;
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FRIEZA ASSISTENCIAL COSMOÉTICA
(INTERASSISTENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A frieza assistencial cosmoética é o distanciamento racional mantido pela
conscin, homem ou mulher, posicionando-se de maneira fraterna, acolhedora, empática, altruísta
e cosmovisiológica, prevenindo envolvimentos emocionais passíveis de comprometer a qualidade
dos trabalhos de assistência.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo frio deriva do idioma Latim, frigidus, “frio; frígido; moribundo;
fresco; insensível; vão; in til”. Apareceu no Século XII. O termo assistência provém do idioma
Latim, assistentia, “ajuda”, e este de assistens ou adsistens, particípio presente de assistere ou adsistere, “estar ou conservar-se de pé junto a; estar ou ter-se de pé; estar presente; comparecer; assistir em juízo”. Surgiu no Século XVI. A palavra cosmos deriva do idioma Grego, kósmos, “ordem; organização; mundo; universo”. Apareceu em 1563. O elemento de composição cosmo vem
do mesmo idioma Grego, kósmos. Surgiu, no idioma Português, no Século XIX. O vocábulo ética
procede do idioma Latim, ethica, “Ética; oral natural; parte da Filosofia aplicada à oral”,
e este do idioma Grego, éthikós. Apareceu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Antiemocionalismo assistencial cosmoético. 2. Imperturbabilidade
assistencial cosmoética. 3. Impassibilidade assistencial cosmoética. 4. Fleuma assistencial cosmoética.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 22 cognatos derivados do vocábulo frio: fria;
friacho; friagem; frialdade; frieirão; frieirona; frienta; friento; friez; frieza; frígida; frigidez; frígido; frigífuga; frigífugo; friolenta; friolento; friorenta; friorento; friosidade; friúme; friúra.
Neologia. As 3 expressões compostas frieza assistencial cosmoética, frieza assistencial
cosmoética básica e frieza assistencial cosmoética avançada são neologismos técnicos da Interassistenciologia.
Antonimologia: 1. Frieza antiassistencial. 2. Predomínio psicossomático na assistência.
3. Envolvimento assistencial comocional. 4. Frieza assistencial desequilibrada. 5. Impassibilidade assistencial sem discernimento. 6. Distância assistencial impensada. 7. Antidiscernimento assistencial. 8. Indiferença assistencial anticosmoética.
Estrangeirismologia: a vivência full time da interassistencialidade racional; a calmness
of mind.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à interassistencialidade sadia.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Assistência cosmoética: autodiscernimento. Imperturbabilidade requer mentalsomaticidade.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da assistência racionalizada cosmoeticamente;
o holopensene pessoal da ponderação; o holopensene do equilíbrio íntimo; o holopensene consciencial terapêutico; o holopensene da assistência embasada no discernimento; o holopensene da
imperturbabilidade; o holopensene anticomocional; o holopensene anticonflitivo; os taquipensenes; a taquipensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade.
Fatologia: a frieza assistencial cosmoética; a ponderação e análise dos fatos antes do posicionamento assistencial; o ato de assistir sem entrar no conflito do assistido; o ato de se colocar
no lugar do outro sem adoecer com ele; o comocionalismo enquanto fator primordial na diminuição da lucidez; as alterações fisiológicas advindas da emocionalidade descontrolada; o predomí-
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nio das manifestações emocionais predispondo às doenças psicossomáticas; a ânsia por ajudar
sem antes pensar; a prevenção das posturas psicossomáticas; o mapeamento dos autemocionalismos propulsores do desequilíbrio íntimo; o autocontrole emocional; a profilaxia do ansiosismo
através do posicionamento mentalsomático; a acalmia intraconsciencial; a avaliação racional do
contexto da assistência; o reconhecimento do limite do assistido; a ampliação da lucidez favorecendo a melhor conduta para assistir; o centramento emocional auxiliador da assistência crítica;
a cabeça fria no momento da assistência; a antiimpulsividade assistencial; a anticonflitividade assistencial; o sobrepairamento assistencial; o equilíbrio íntimo refletido na segurança do assistido;
o convívio sadio com a adrenalina; o entendimento das emoções pessoais; o autodomínio da impulsividade atuando na profilaxia de condutas anticosmoéticas; o uso prático da razão cosmoética; a importância da inteligência emocional nos contatos da vida diária; o autodiscernimento afetivo; a importância do discernimento nas condutas assistenciais aos familiares; a lucidez quanto
ao autexemplo assistencial; as posturas assistenciais evidenciando o nível de automaturidade teática do assistente; a cabeça fria no debate acalorado; a sinceridade cosmoética entre os duplistas;
a sinceridade cosmoética nos relacionamentos interpessoais no cotidiano; o domínio do sistema
nervoso central; o posicionamento bancado cosmoeticamente; o saber dizer o “não tarístico”; a liderança circunstancial; a escrita tarística “sem douração de pílula” ou apelos emocionais; a perspicácia assistencial no momento da Impactoterapia; o pragmatismo assistencial cosmoético.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a evitação da labilidade parapsíquica; a análise e ponderação dos parafatos; a multiexistencialidade embasando
a visão racional de causa e consequência; o autocontrole energético; o antiemocionalismo favorecendo o discernimento quanto às inspirações dos amparadores; a autoparaperceptibilidade sadia
indicando os rumos da assistência cosmoética; o foco na liderança multiexistencial assistencial;
o reflexo das vidas passadas nas condições atuais do assistido; a assistência realizada na Baratrosfera exigindo racionalidade; a frieza emocional cosmoética favorecendo o resgate extrafísico de
consciências afins; a tranquilidade quanto às posturas assistenciais advindas da autoconectividade
com a extrafisicalidade; a autoconscientização multidimensional (AM) em ampliação; o abertismo racional favorecendo as inspirações dos amparadores extrafísicos de função; as alterações parafisiológicas enquanto reflexo do psicossoma desequilibrado; as ressacas energéticas advindas
do envolvimento emocional irracional; a megafraternidade teática sobrepairando o contexto humano; a autoimunidade emocional necessária à liderança multidimensional interassistencial nos
atendimentos baratrosféricos; a postura impulsiva facilitando a influência de assediadores extrafísicos; o investimento no parapsiquismo lúcido enquanto auxiliador máximo para cosmovisão interassistencial.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo frieza assistencial–pacificação íntima; o sinergismo
equilíbrio psicossomático–serenidade–racionalidade; o sinergismo autodiscernimento–assistência cosmoética; o sinergismo autorganização emocional–racionalidade máxima; o sinergismo
anticomocionalismo-interassistencialidade.
Principiologia: o princípio do autodomínio psicossomático; o princípio da multiexistencialidade consciencial; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP) norteando a interassistência;
o princípio da autodesassedialidade; o princípio da assistência sem retorno; o princípio da interdependência evolutiva.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC); o código de prioridades pessoais.
Teoriologia: a teoria da interprisão grupocármica; a teoria da Ficha Evolutiva Pessoal
(FEP); a teoria do curso grupocármico; a teoria da inteligência evolutiva (IE).
Tecnologia: a técnica da desassim; a técnica da Impactoterapia; a técnica da interlocução assistencial dosada; a técnica do sobrepairamento analítico assistencial; a técnica da adoção da ótica extrafísica sobre a intrafisicalidade; a técnica de viver energeticamente alerta sem
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ansiosismo; a técnica da desassimilação simpática das energias conscienciais (ECs); a técnica da
autorreflexão de 5 horas; as técnicas de projetabilidade lúcida (PL).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico do EV; o laboratório conscienciológico da Autossinaleticologia; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autodespertologia; o laboratório conscienciológico
da Autoprojeciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Despertologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia.
Efeitologia: o efeito positivo do equilíbrio íntimo na atuação assistencial; o efeito da
autodeterminação nas posturas assistenciais racionalizadas; o efeito cosmovisiológico do sobrepairamento nos contextos assistenciais.
Neossinapsologia: as neossinapses geradas pela interassistencialidade sadia; a racionalização cosmoética gerando neossinapses assistenciais lúcidas.
Ciclologia: o ciclo comocionalismo-ansiosismo-autassédio-heterassédio; o ciclo postura
empática–ponderação–cosmovisão–qualificação da assistência; o ciclo da reeducação das condutas assistenciais; a teática do ciclo assim-desassim.
Enumerologia: o assistente racional; o assistente ponderado; o assistente cosmoético;
o assistente lúcido; o assistente atilado; o assistente parapsiquicamente equilibrado; o assistente
imperturbável.
Binomiologia: o binômio psicossoma exaltado–mentalsoma obnubilado; o binômio comoção–prejuízo assistencial; o binômio emoção-autassédio; o binômio discernimento–qualificação da assistência; o binômio saúde emocional–saúde assistencial; o binômio assistência-mentalsoma; o binômio assistência-psicossoma; o binômio precipitação–assistência falha; o binômio
lucidez–juízo crítico; o binômio racionalidade cosmoética–sentimento interassistencial elevado;
o binômio cosmovisão–acolhimento lúcido.
Interaciologia: a interação ponderação-autodiscernimento-assertividade; a interação
assistência irracional–interprisão grupocármica; a interação soma-energossoma-psicossomamentalsoma no momento da assistência; a interação cosmovisão–megafoco assistencial; a interação frieza assistencial–compreensão; a interação autestima cosmoética–interassistencialidade vivenciada.
Crescendologia: o crescendo tacon-tares; o crescendo sobrepairamento–anticonflituosidade assistencial; o crescendo assistência comocional–assistência mentalsomática.
Trinomiologia: o trinômio sobrepairamento–autodiscernimento–lucidez assistencial;
o trinômio discernimento-comedimento-sensatez; o trinômio centramento emocional–evitação da
impulsividade–posturas assistenciais mais assertivas; o trinômio tranquilidade íntima–sobrepairamento–discernimento.
Polinomiologia: o polinômio anticomocionalismo-tranquilidade-imperturbabilidade-interassistencialidade; o polinômio autorreflexão–autodiscernimento–autolucidez–frieza assistencial cosmoética.
Antagonismologia: o antagonismo comocionalismo / assistência; o antagonismo psicossoma exacerbado / lucidez assistencial; o antagonismo desequilíbrio emocional / assistência
sadia; o antagonismo irracionalidade / racionalidade; o antagonismo assistência irrefletida / assistência calculada; o antagonismo ato subcerebral / ato paracerebral; o antagonismo comocionalismo / anticomocionalismo; o antagonismo frieza patológica / frieza cosmoética; o antagonismo descaso / empatia sadia; o antagonismo abordagem psicossomática / abordagem mentalsomática; o antagonismo psicomotricidade / ponderação; o antagonismo razão / emoção.
Paradoxologia: o paradoxo de a frieza ajudar no momento da assistência; o paradoxo
intencionalidade fraterna–Impactoterapia; o paradoxo da mais avançada manifestação de afeto
não ser emocional; o paradoxo do fraternismo racional; o paradoxo de os ganhos policármicos
serem resultado da manutenção e determinação do foco racional egocármico.
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Politicologia: a assistenciocracia; a cosmoeticocracia; a discernimentocracia; a parapsicocracia; a meritocracia evolutiva.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo quanto à realização da assistência cosmoética.
Filiologia: a assistenciofilia; a interassistenciofilia; a harmoniofilia; a pacifismofilia;
a parapercepciofilia; a cosmoeticofilia.
Sindromologia: a síndrome do justiceiro.
Maniologia: a mania de agir sem pensar; a mania do comocionalismo irrefletido; a mania do envolvimento patológico com o assistido; a mania de praticar somente a tacon.
Holotecologia: a assistencioteca; a parapsicoteca; a pacificoteca; a cosmoeticoteca;
a ortopensenoteca; a energeticoteca; a convivioteca; a despertoteca; a mentalsomatoteca.
Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Amparologia; a Harmoniologia; a Homeostaticologia; a Holopensenologia; a Autodiscernimentologia; a Autodesassediologia; a Cosmoeticologia; a Equilibriologia; a Intencionologia; a Mentalsomatologia; a Parapercepciologia; a Ponderaciologia; a Conviviologia; a Despertologia; a Serenologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin assistente; a conscin assistida; 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 assistentialis; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo
sapiens parapsychicus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens desassediator; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens rationalis; o Homo sapiens serenissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: frieza assistencial cosmoética básica = a capacidade de o assistente cuidar sem emotividade da consciência subumana enferma; frieza assistencial cosmoética avançada
= a capacidade de o assistente praticar a tares impactoterápicas a consciências próximas, afins,
com as quais possui vínculo afetivo.
Culturologia: a cultura do autodiscernimento; a cultura do domínio psicossomático;
a cultura do sobrepairamento assistencial; a cultura da racionalização em detrimento da comoção.
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Vivências. No contexto da Cosmoeticologia, eis enumeradas em ordem alfabética,
5 contextos críticos experienciados pelas conscins e consciexes no processo de caminhada evolutiva, exemplificando a necessidade primordial da postura anticomocional nas práticas assistênciaais, com reverberação tanto individual quanto grupal:
1. Cotidiano: a conduta de não patrocinar doação de dinheiro para crianças em semáforos, evitando alimentar o uso de drogas e até mesmo a exploração infantil.
2. Duplismo: o posicionamento do parceiro de dupla evolutiva (DE), conhecedor íntimo
da personalidade do outro parceiro, ao apontar trafares e trafais de modo racional e cosmoético,
visando unicamente à interassistencialidade e ao crescimento mútuo do casal.
3. Extrafísico: a realização de resgates na Baratrosfera sem comocionalismos e emotividades, garantindo assim a manutenção do nível de lucidez, mesmo tratando-se de consciências
próximas afetivamente.
4. Familiar: a maturidade assistencial da mãe, denunciando o próprio filho delinquente
à polícia ao tomar conhecimento dos delitos por ele cometido.
5. Profissional: a assistência realizada pelo médico, incubido de esclarecer o mau prognóstico ao paciente, ou o de anunciar óbito à família.
Traforologia. Sob a ótica da Interassistenciologia, eis listados em ordem alfabética 19
atributos conscienciais favoráveis à conquista da postura de frieza assistencial cosmoética:
01. Aceitação: a capacidade de aceitar o modo de manifestação das demais consciências, sem preconceitos, rótulos ou prejulgamentos dificultadores da assistência cosmoética.
02. Acolhimento: a capacidade de receber e acolher de maneira altruísta qualquer perfil
de assistido, em qualquer demanda assistencial sem melindres ou sectarismos.
03. Antiimpulsividade: a capacidade de não agir por impulso, de maneira irrefletida
e precipitada.
04. Assistencialidade: a qualidade de se compadecer com a necessidade do outro e dispor-se a assisti-lo.
05. Autocontrole emocional: a condição de não mais se deixar levar por labilidades
emocionais irracionais.
06. Autodiscernimento: a utilização da sabedoria e da compreensão para análise de situações e contextos assistenciais aparentemente incompreensíveis.
07. Autocrítica: a capacidade de saber optar a favor do melhor para todos.
08. Cosmoética: a capacidade de análise transcendente à ética convencional, expandindo as práticas assistenciais com base na ética cósmica.
09. Cosmovisão: a utilização da visão máxima dos contextos assistenciais, levando em
conta causas e consequências intra e extrafísicas.
10. Fraternidade: a postura afetuosa e harmônica com relação aos assistidos.
11. Intercompreensão: o entendimento das necessidades e os limites evolutivos de cada assistido. A compreensão pacifica.
12. Paciência: a habilidade em manter-se persistente e resiliente às interações interconscienciais assistenciais.
13. Pacificação: a capacidade de manter-se em estado de acalmia, equilíbrio íntimo
e lucidez, mesmo perante as adversidades mais inesperadas.
14. Parapsiquismo: a capacidade de utilizar-se da ferramenta parapsíquica, alcançando
horizontes além do observado pelos olhos.
15. Ponderação: a qualidade de agir com o bom senso, reflexão e prudência.
16. Posicionamento: o atributo de saber posicionar-se de modo destemido e cosmoético.
17. Racionalidade: a qualidade de pensar, falar e agir, pautado na razão.
18. Universalismo: a faculdade de atuar sem nenhum tipo de pré-julgamentos ou preconceitos quanto aos diferentes tipos de assistidos.
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19. Visão de conjunto: a habilidade de agir com perspicácia quanto ao contexto assistencial, de modo a observar todas as interrelações de causa e efeito, tanto físicas quanto extrafísicas.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a frieza assistencial cosmoética, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Assistência realista: Interassistenciologia; Homeostático.
02. Cabeça fria: Harmonopensenologia; Homeostático.
03. Calculismo cosmoético: Cosmoeticologia; Homeostático.
04. Chispa discernidora: Interassistenciologia; Homeostático.
05. Desdramatização: Autodiscernimentologia; Homeostático.
06. Evolução tacon-tares: Interassistenciologia; Homeostático.
07. Hiperacuidade interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
08. Imperturbabilidade: Homeostaticologia; Homeostático.
09. Inteligência interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
10. Interassistenciologia: Conviviologia; Homeostático.
11. Opção pelo autodesassédio: Voliciologia; Homeostático.
12. Paciência incólume: Interassistenciologia; Homeostático.
13. Priorização mentalsomática: Mentalsomatologia; Homeostático.
14. Reação exagerada: Psicossomatologia; Nosográfico.
15. Sobrepairamento: Holomaturologia; Homeostático.

A FRIEZA ASSISTENCIAL COSMOÉTICA REPRESENTA IMPERTURBABILIDADE EMOCIONAL, ATRIBUTO ESSENCIAL
À CONSCIÊNCIA LÚCIDA AUTODETERMINADA A ATINGIR
A LIDERANÇA MULTIDIMENSIONAL INTERASSISTENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda manifesta comocionalidade ao atuar assistencialmente? De 1 a 5, qual nota você atribui ao próprio nível de frieza assistencial cosmoética?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; revisor Alexander Steiner; 344 p.; 150 abrevs.; 106 assuntos das folhas de avaliação; 3 E-mails; 11 enus.; 100 folhas de avaliação; 1 foto; 1 microbiografia; 100 qualidades da consciência; 2.000 questionamentos; 100 títulos das folhas de avaliação; 1 website; glos.
282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 96
a 99, 104, 105, 114, 115, 124 a 127, 166, 167, 190, 191, 198, 199, 208 e 209.

S. M. S.
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FRIVOLIDADE MORAL
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A frivolidade moral é a condição existencial da consciência humana fútil.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo frívolo deriva do idioma Latim, frivolus, “vão; f til; frívolo; de
pouco ou nenhum valor; que merece pouco crédito”. Surgiu no Século XV. A palavra frivolidade
apareceu no Século XVI. O vocábulo moral procede do mesmo idioma Latim, moralis, “ oral;
relativo aos costumes”, e este de mos, “uso; costume; direito consuetudinário; comportamento;
porte; procedimento; modo; maneira; lei; regra; desejo; capricho”. Surgiu no Século XIV.
Sinonimologia: 1. Futilidade moral. 2. Anticosmoética. 3. Incompetência moral. 4. Inconsciência moral. 5. Irresponsabilidade moral.
Neologia. As 3 expressões compostas frivolidade moral, frivolidade moral eventual
e frivolidade moral sistemática são neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 1. Comportamento cosmoético. 2. Procedimento moral. 3. Competência moral. 4. Consciência moral. 5. Responsabilidade moral.
Estrangeirismologia: a mobbing; o Trafarium; a má performance evolutiva; a nódoa no
curriculum vitae multidimensional; o modus ratiocinandi desvairado; a repetição ad nauseam de
automimeses dolosas; o lifework anticosmoético; as difficiles nugae.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência do código pessoal de Cosmoética (CPC).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Cosmoética; os dubiopensenes; a dubiopensenidade; os hedonopensenes; a hedonopensenidade; os lapsopensenes; a lapsopensenidade; os ludopensenes; a ludopensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; a autopensenização superficial e monovisiológica.
Fatologia: a frivolidade moral; a confusão de valores na Era das Consréus; a frouxidão
dos limites morais; a primazia da subcerebralidade; o raciocínio dermatológico; a imponderação
habitual; a ausência de dilemas morais; a leviandade evolutiva; o trafal do autodiscernimento cosmoético; a frivolidade e o mau-caratismo; os assédios morais; a inconsciência moral; a incompetência moral; a ignorância moral; o jornalismo de frivolidades; a futilidade moral da Socin ainda
patológica; a frivolidade como hipocrisia; a frivolidade como leviandade; as frivolidades monárquicas; os comportamentos frívolos.
Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a ausência
da sinalética energética e parapsíquica pessoal; os retropreceitos morais primitivos, irracionais
e anacronicos na raiz do regressismo consciencial.
III. Detalhismo
Principiologia: a falta do princípio da descrença; o princípio da indefensabilidade da
ratificação de erro repetitivo autoconsciente; o princípio da multidão se nivelar consciencialmente por baixo; o princípio cosmoético dos fins não justificarem os meios.
Codigologia: a ausência do código pessoal de Cosmoética para pautar os limites de repetições das tolices egoicas; os efêmeros códigos da moda; a irreflexão quanto aos códigos de
Ética Humana; as banalidades e futilidades de certos códigos morais; a existência de códigos
sociais anticosmoéticos.
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Teoriologia: a teoria do descarte do imprestável; a teoria da coerência; a teoria da correspondência; a teoria da interpretação; a teoria epistêmica; a teoria pragmatista; a teoria semântica; a teoria da argumentação; o agravamento das dívidas na teoria das interprisões grupocármicas; a teoria da robéxis.
Tecnologia: as técnicas de autodefesa energética; a técnica da desassedialidade direta;
a técnica da paraconfrontação desassediadora; a técnica de viver bioenergeticamente alerta sem
ansiosismo; as técnicas conscienciométricas; a técnica de confrontar conceitos opostos; a técnica
da assepsia energética; a técnica da desassimilação simpática; as técnicas para delimitação da
margem de erro aceitável; a técnica da Cosmoética Destrutiva; as Neotecnologias Comunicativas
sabotando a autoconcentração e a autorreflexão dos usuários indisciplinados; as técnicas espúrias de manipulação consciencial.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da
Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico do cosmograma; o laboratório conscienciológico da Pensenologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Intrafisicologia; o Colégio Invisível dos Consciencioterapeutas; o Colégio Invisível da Cosmoética.
Efeitologia: o efeito bola de neve patológico dos erros reafirmados; os efeitos regressivos do orgulho impedindo a assunção das próprias falhas perante as evidências incontestáveis;
os efeitos traumáticos do binômio melin-melex.
Ciclologia: o ciclo vicioso; a trava patológica no ciclo erro-retificação-acerto.
Enumerologia: a pseudomoral e a afetividade condicional; a pseudomoral e o convívio
exclusivista; a pseudomoral e a solidariedade sectária; a pseudomoral e o ajuizamento apriorístico; a pseudomoral e a normatização tendenciosa; a pseudomoral e a argumentação insubstancial;
a pseudomoral e a mundividência antifraterna. O moralismo cívico nas doutrinações patrióticas
extremadas (moral e cívica); o moralismo religioso nas catequeses dogmáticas (crença moral);
o moralismo étnico nas segregações raciais (moral preconceituosa); o moralismo classista nas
perpetuações de privilégios (moral corporativista); o moralismo cerimonial nas etiquetas protocolares rígidas (moral elitista); o moralismo academicista nas aniquilações do pesquisador (moral
eletronótica); o moralismo demagógico nas condenações de fachada (impunidade moral).
Binomiologia: o binômio desacerto recorrente–incorrigibilidade renitente; o binômio
patológico hábitos errôneos–rotinas regressivas; o binômio autassédio-heterassédio; o binômio
vaidade-exibicionismo; o binômio falso moralismo–desavergonhamento.
Interaciologia: a interação renitência em erro admitido–confiabilidade pessoal perdida; a interação superficialidade-mediocridade.
Crescendologia: o crescendo erro sustentado–erro agravado; o crescendo cosmovisiológico Ética Humana–Moral Cósmica.
Trinomiologia: o trinômio banalização-frivolização-superficialidade; o trinômio amoralidade-imoralidade-anticosmoética; o trinômio indiferença-cinismo-hipocrisia.
Polinomiologia: o polinômio distorção perceptiva–distorção parapsíquica–distorção
cognitiva–distorção mnemônica.
Antagonismologia: o antagonismo autocontrole / heterocontrole; o antagonismo tolerância zero / profilaxia da incivilidade; o antagonismo autorreeducação / heterorrepressão;
o antagonismo licitude / ilicitude; o antagonismo neurônio / músculo; o antagonismo maturidade
física / maturidade mental; o antagonismo sapiência / tolice; o antagonismo erro pontual / erro
sistêmico; o antagonismo erro voluntário / erro involuntário; o antagonismo interesses frívolos
/ interesses vitais; o antagonismo evolução / regressão; o antagonismo essência / aparência;
o antagonismo papos-cabeça construtivos / papos-umbigão frívolos; o antagonismo frivolidade
moral / seriedade cosmoética.
Paradoxologia: o paradoxo da simploriedade evolutiva do erudito autocorrupto; o paradoxo interpresidiário miniganhos imediatos–megaperdas seculares; o paradoxo da autescravidão
ao dispensável.
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Politicologia: a democracia; a lucidocracia; a tecnocracia; a cognocracia; a informaticocracia; a evoluciocracia; a conscienciocracia. As políticas educacionais incapazes de desenvolver a criticidade nos estudantes.
Legislogia: a lei regressiva do menor esforço; a lei patológica de talião; a lei patológica
da pena de morte; a lei da atração; a lei da propagação; a lei da responsabilidade educacional;
a lei de ação e reação; as leis do gersismo; as consequências perante a lei do retorno.
Fobiologia: a raciocinofobia; a bibliofobia; a anticriticofobia; a gnosiofobia; a cainofobia; a epistemofobia; a hedonofobia.
Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da abstinência da
Baratrosfera (SAB); a síndrome depressiva; a síndrome da distorção imaginativa intencional;
a síndrome da distorção da realidade; a síndrome da catástrofe iminente; a síndrome do pânico;
a síndrome da mediocrização; a recusa em reconhecer os próprios erros na síndrome da autovitimização; a síndrome da ectopia afetiva (SEA).
Maniologia: a nosomania; a esquizomania; a patomania; a egomania; a flagelomania;
a riscomania; a ludomania.
Mitologia: a reiteração de mitos religiosos; a proliferação de mitos eletronóticos.
Holotecologia: a fatoteca; a ciencioteca; a experimentoteca; a hermeneuticoteca; a cognoteca; a criativoteca; a polemoteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Patopensenologia; a Autodeterminologia;
a Cosmoeticologia; a Evoluciologia; a Holomaturologia; a Autodiscernimentologia; a Autopriorologia; a Parapercepciologia; a Autocogniciologia; a Recexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a isca humana inconsciente; a massa humana impensante.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o pigmeu ético.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a pigmeia ética.
Hominologia: o Homo sapiens frivolus; o Homo sapiens inexpertus; o Homo sapiens
neophobicus; o Homo sapiens occlusus; o Homo sapiens parapathologus; o Homo sapiens mesmexologus; o Homo sapiens anticatharticus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens retromimeticus; o Homo sapiens erraticus; o Homo sapiens omissus.
V. Argumentologia
Exemplologia: frivolidade moral eventual = a condição existencial da consciência humana jovem ainda fútil, dominada pelos pecadilhos mentais; frivolidade moral sistemática
= a condição existencial da consciência humana imatura do adulto fútil já na meia-idade biológica.
Culturologia: a cultura de frivolidades; a moral enquanto constructo cultural refletindo
a média da Sociedade Patológica; as imposições morais das culturas repressoras; a imoralidade
da cultura do jeitinho; a cultura da fofocagem; a cultura do oba-oba; a cultura do se colar,
colou; a cultura da Cosmoeticologia.
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 a frivolidade moral, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amoralidade: Parapatologia; Nosográfico.
02. Anticatarse: Antirrecexologia; Nosográfico.
03. Autopatia: Parapatologia; Nosográfico.
04. Cinismo: Parapatologia; Nosográfico.
05. Consciência cosmoética: Holomaturologia; Homeostático.
06. Felicidade patológica: Parapatologia; Nosográfico.
07. Lixo mnemônico: Holomnemônica; Neutro.
08. Megatolice indefensável: Parapatologia; Nosográfico.
09. Microinteresse: Autopriorologia; Nosográfico.
10. Negocinho evolutivo: Evoluciologia; Nosográfico.
11. Omnifrivolização: Parapatologia; Nosográfico.
12. Patopensene: Patopensenologia; Nosográfico.
13. Retropensenidade: Pensenologia; Neutro.
14. Sustentação do erro: Parapatologia; Nosográfico.
15. Tríade da erronia: Parapatologia; Nosográfico.

A CONDIÇÃO EXISTENCIAL DA CONSCIÊNCIA HUMANA
FÚTIL, DOMINADA PELA FRIVOLIDADE MORAL, EXIGE
RECICLAGEM PROFUNDA, TANTO INTRA QUANTO EXTRACONSCIENCIALMENTE, POR PARTE DO EGÃO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda padece de alguma comorbidade ligada
à frivolidade moral? De qual natureza?
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FRONTEIRIÇO DESSOMÁTICO
(INTRAFISICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O fronteiriço dessomático é a conscin, homem ou mulher, cujas condições
mentais, emocionais ou contingenciais estão próximas da linha divisória entre o estado considerado normal e anormal, sadio e doente, hígido e patológico ou, ainda, vivo e dessomado.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O vocábulo fronteiriço vem de fronteiro, derivado de fronte, e este do idioma Latim, frons, “fronte; testa; rosto; semblante; cara; face; frente; ar; aspecto”. Surgiu no Século
XIX. A palavra descartar é constituída pela proposição des, do idioma Latim, de, “de cima de; de
fora de; procedente de; em, sobre, no alto de; acerca de; contra”, e pelo elemento de composição
cart, derivado do mesmo idioma Latim, charta, e este do idioma Grego, khártés, “folha de papel;
folha escrita; livro; registro público; documentos escritos”. Apareceu no Século XVI. O termo somática provém do idioma Francês, somatique, e este do idioma Grego, somatikós, “do corpo; material; corporal”. Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Pré-dessomático. 2. Pré-dessomática. 3. Conscin.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 10 cognatos derivados do vocábulo fronteira:
fronteira-faixa; fronteira-linha; fronteirar; fronteira-zona; fronteirense; fronteiriça; fronteiriço;
fronteiro; transfronteiriça; transfronteiriço.
Neologia. As 3 expressões compostas fronteiriço dessomático, fronteiriço dessomático
aparafenomênico e fronteiriço dessomático parafenomênico são neologismos técnicos da Intrafisicologia.
Antonimologia: 1. Dessomado. 2. Dessomada. 3. Consciex.
Estrangeirismologia: o hollow profile evolutivo; a acceleratoritis; a life on the death’s
borderline.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à autopercuciência ou lucidez consciencial no momento evolutivo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autopercuciência sadia; os baratropensenes;
a baratropensenidade; os dubiopensenes; a dubiopensenidade; os entropopensenes; a entropopensenidade; os esquizopensenes; a esquizopensenidade; os intrusopensenes; a intrusopensenidade;
os morbopensenes; a morbopensenidade; os toxicopensenes; a toxicopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os
estados pensênicos limítrofes à sanidade; os desequilíbrios na autopensenização.
Fatologia: a vigília física ordinária; o estado fronteiriço ao suicídio lento, consciente ou
inconsciente; a antissomática; a antissomaticidade; a autotruculência; a autodesorganização; os
excessos intrafísicos; a intemperança; o emocionalismo paroxístico; o estresse óbvio contínuo;
o ansiosismo; o desassossego; a impulsividade; o descuido; o desleixo; o descaso; o desprezo
à vida humana; a irresponsabilidade; a busca do perigo; o motociclismo; os esportes radicais;
a ilogicidade; a paranoia antissomática; as circunstâncias humanas críticas; os autocontingenciamentos humanos; o subcriticismo; o subdiscernimento; a subinteligência; a subnormalidade;
a atribulação; o contratempo; a crise; o transe; o distúrbio; o colapso; o surto; os descuidos com
a autossegurança; a autexposição desnecessária a riscos à integridade física; a frequência a ambientes perigosos; as profissões arriscadas; as façanhas inconsequentes; a obsessão pelo perigo;
a roleta russa; a roleta paulista; as tentativas de suicídio disfarçadas de aventura; as tragédias autopatrocinadas; o desapego patológico à própria vida humana; a derrogação patológica do instinto
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de autopreservação; o descaso com a nova oportunidade evolutiva; a desatenção egoística às repercussões emocionais da autodessoma prematura de companheiros evolutivos; o desconhecimento da máxima evolutiva na qual viver intensamente não é viver arriscadamente e sim viver
longeva e proficuamente em favor das demais consciências; a quase agonia; o estado consciencial
à beira da dessoma; o ensaio da desativação do corpo humano; o anticlímax; a prova; a mensagem
crítica; o alerta à conscin; o conteúdo da ocorrência; a condição do resgatado à morte do soma;
o estigma físico; o estigma moral; a recuperação; a restauração; o reerguimento; a viragem consciencial; a reciclagem existencial; os novos rumos; a morte cerebral.
Parafatologia: a experiência parapsíquica da quase morte (EQM); os assédios interconscienciais; as possessões interconscienciais; a parapsicose pós-dessomática; as assistências extrafísicas de função.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio anticosmoético de queimar a vela da vida pelas duas pontas;
o princípio do exemplarismo pessoal (PEP) abrangendo os maus exemplos.
Codigologia: a ausência do código pessoal de Cosmoética (CPC) demonstrada no autodesrespeito.
Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas aplicada às apologias anticosmoéticas.
Tecnologia: as técnicas anticosmoéticas; a técnica de evitação do descontentamento
ante as realidades.
Voluntariologia: os voluntários das guerras fronteiriços ao suicídio.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV);
o laboratório conscienciológico Serenarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Dessomática; o Colégio Invisível da Consciencioterapia.
Efeitologia: os efeitos egocármicos do suicídio direto ou indireto; os efeitos sadios da
racionalidade do mentalsoma sobre o psicossoma.
Ciclologia: o ciclo aspiração-saciedade; os ciclos etários da vida intrafísica; o ciclo
dessoma-ressoma.
Interaciologia: a interação autassédio-heterassédio; a interação subcerebralidade-emocionalidade.
Crescendologia: o crescendo patológico instintos subcerebrais–apetites psicossomáticos.
Trinomiologia: o trinômio autocorrupção-autembuste-autofuga; o trinômio diversão-desporto-belicismo.
Antagonismologia: o antagonismo riscos evitáveis / riscos inevitáveis; o antagonismo
reciclagem existencial (recéxis) / riscomania.
Paradoxologia: o paradoxo do maior desafio ser o enfrentamento íntimo da autoconsciencialidade; o paradoxo do gênio belicista truculento.
Politicologia: a asnocracia.
Legislogia: as leis da Biologia Humana inadmitindo excessos; a lei de ação e reação;
a lei do maior esforço evolutivo quando ectópica; as leis rígidas da Fisiologia Humana.
Filiologia: a falta da raciocinofilia; a adrenofilia; a ausência patológica de biofilia.
Fobiologia: a autocriticofobia; a ausência patológica da tanatofobia.
Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome do ansiosismo; a síndrome do boxeador; a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB).
Maniologia: a riscomania; a tanatomania; a toxicomania.
Mitologia: o mito da vida ser feita de emoção; o mito da sorte e do azar.
Holotecologia: a patopensenoteca; a antissomatoteca; a bigorexioteca; a bulimioteca;
a nosoteca; a criticoteca; a bioteca.
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Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Somatologia; a Ressomatologia; a Parapatologia; a Nosologia; a Acidentologia; a Desviologia; a Subcerebrologia; a Parapsicopatologia; a Intraconscienciologia; a Recexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a isca humana inconsciente.
Masculinologia: o fronteiriço dessomático; o pré-serenão; o riscomaníaco; o voluntário
da guerra; o transfronteiriço; o fronteiriço dessomático recuperado; o motociclista; o desportista
radical; o adrenal; o pré-suicida.
Femininologia: a fronteiriça dessomática; a pré-serenona; a riscomaníaca; a voluntária
da guerra; a transfronteiriça; a fronteiriça dessomática recuperada; a motociclista; a desportista
radical; a adrenal; a pré-suicida.
Hominologia: o Homo sapiens humanus; o Homo sapiens vulgaris; o Homo sapiens antissomaticus; o Homo sapiens autocidiarius; o Homo sapiens materialis; o Homo sapiens anorecticus; o Homo sapiens ludens; o Homo sapiens irresponsabilis; o Homo sapiens frivolus.
V. Argumentologia
Exemplologia: fronteiriço dessomático aparafenomênico = a conscin nas condições contingenciais críticas provocadas por si mesma de modo consciente ou inconsciente; fronteiriço dessomático parafenomênico = a conscin nas condições contingenciais críticas recebendo o aviso da
experiência da quase morte (EQM).
Culturologia: a cultura da Somatologia; a cultura ignorante do risco.
Taxologia. Do ponto de vista da Conviviologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
40 categorias de profissionais ou de profissões de risco merecedoras de atenção para quem vai
escolher o próprio destino intrafísico:
01. Acrobata.
02. Administrador de penitenciária.
03. Agricultor.
04. Alpinista.
05. Barqueiro.
06. Bombeiro.
07. Boxeador.
08. Caminhoneiro.
09. Correspondente de guerra.
10. Defensor civil.
11. Esgrimista.
12. Jóquei.
13. Judoca.
14. Laboratorista trabalhando com substâncias tóxicas.
15. Mergulhador.
16. Militar.
17. Motorista de ambulância.
18. Mototaxista.
19. Operador de moto-serra ou serra elétrica.
20. Paraquedista.
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Peão de rodeio.
Pedreiro.
Perfurador de poço.
Petroleiro.
Piloto ou copiloto.
Policial.
Político.
Segurança.
Taxista.
Trabalhador com explosivos.
Trabalhador com guindastes.
Trabalhador com materiais combustíveis.
Trabalhador com materiais radiativos.
Trabalhador com minerações subterrâneas.
Trabalhador de produtos inflamáveis ou tóxicos.
Trabalhador em construção civil.
Trabalhador em construção naval.
Trabalhador em marmoraria.
Trabalhador em serraria.
Trabalhador em siderúrgica.

Caracterologia. Sob a ótica da Intrafisicologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
7 categorias de condições mais frequentes capazes de acometer a conscin, homem ou mulher, tornada fronteiriça dessomática:
1. Ex-acidentado polifraturado.
2. Ex-canceroso recuperado.
3. Ex-comatoso.
4. Ex-condenado inocentado.
5. Ex-praticante de tentativa de suicídio.
6. Ex-prisioneiro de campo de concentração bélico.
7. Ex-vítima de parada cardíaca.
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 fronteiriço dessomático, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aberração antifisiológica: Parapatologia; Nosográfico.
02. Antissomática: Somatologia; Nosográfico.
03. Apetite insaciável: Intraconscienciologia; Neutro.
04. Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
05. Autopatia: Parapatologia; Nosográfico.
06. Autovitimização: Parapatologia; Nosográfico.
07. Biofilia monopolizadora: Intrafisicologia; Nosográfico.
08. Encolhimento consciencial: Parapatologia; Nosográfico.
09. Fascínio pelo grotesco: Parapatologia; Nosográfico.
10. Realidade oximorônica: Oximorologia; Neutro.
11. Riscomania: Parapatologia; Nosográfico.
12. Síndrome da abstinência da Baratrosfera: Parapatologia; Nosográfico.
13. Tabagismo: Parapatologia; Nosográfico.
14. Toxicomania: Parapatologia; Nosográfico.
15. Truculência: Parapatologia; Nosográfico.
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AS PESQUISAS DAS CONDIÇÕES DOS FRONTEIRIÇOS
DESSOMÁTICOS COLABORAM NA INTENSIFICAÇÃO DAS
PROFILAXIAS E ALERTAS AOS HOMENS E MULHERES,
EM GERAL, QUANTO AOS VALORES DA VIDA HUMANA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já experienciou alguma condição existencial
fronteiriça à dessoma? De qual natureza?
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FRUGALIDADE COMPLEXA
(HOLOMATUROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A frugalidade complexa é a condição paradoxal, de alto nível de inteligência evolutiva (IE), prioritária, da conscin lúcida, homem ou mulher, dotada dos conhecimentos
vitais do Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático e consciente quanto à autoprogramação existencial (autoproéxis) em relação aos aportes recebidos na vida intrafísica.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo frugalidade deriva do idioma Latim, frugalitas, “frugalidade; moderação; temperança; sobriedade; economia; parcimônia; honradez; probidade; colheita”. Surgiu
no Século XVII. O vocábulo complexo procede igualmente do idioma Latim, complexus, particípio passado de complecti, “cercar; abarcar; apoderar-se; compreender; abranger na inteligência;
tirar conclusão; adquirir; granjear”. Apareceu no mesmo Século XVII.
Sinonimologia: 01. Frugalidade paradoxal. 02. Simplicidade complexa. 03. Moderação inteligente. 04. Sobriedade evolutiva; temperança prioritária. 05. Continência calculada.
06. Desafetação pessoal. 07. Despojamento refletido. 08. Megatino fundamental. 09. Megatrafor pessoal evolutivo. 10. Megafoco permanente.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 3 cognatos derivados do vocábulo frugal: frugalidade; frugalista; frugalmente.
Neologia. As 3 expressões compostas frugalidade complexa, frugalidade complexa inata
e frugalidade complexa adquirida são neologismos técnicos da Holomaturologia.
Antonimologia: 01. Descomedimento pessoal. 02. Intemperança regressiva. 03. Imoderação repetitiva. 04. Afetação pessoal. 05. Suntuosidade balofa. 06. Complexidade inútil.
07. Incontinência desbragada. 08. Insensatez vivencial. 09. Megatrafar pessoal regressivo. 10.
Autodispersão consciencial.
Estrangeirismologia: o autojuízo crítico ultrapassando os engambelos do Zeitgeist;
a open mind; o Planejamentarium; o strong profile.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturescência das prioridades evolutivas gerais.
Filosofia: a Holofilosofia assentada na megafraternidade interassistencial cosmoética.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da holomaturidade evolutiva; os reciclopensenes;
a reciclopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os
ortopensenes; a ortopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; o megafoco sem xenopensenes atravancadores; o antibagulhismo autopensênico;
a retilinearidade pensênica; a resistência tranquila ao holopensene superconsumista da Socin Capitalista Patológica.
Fatologia: a frugalidade complexa; a frugalidade inteligente; a vida humana conduzida
de maneira frugal sem excessos irracionais; a vivência nua e crua, contudo confortável; o conforto
pessoal mantido pela razão; o essencial da existência sem abusos imaturos; o fundamental na vida
intrafísica sem carências; a existência com exatidão lógica sem penúrias; o pé-de-meia pessoal
sem excessos; o realismo permanente quanto às próprias necessidades e às autopotencialidades;
o pragmatismo sem penduricalhos e balangandãs; a preponderância do raciocínio nas automanifestações; o fato mais racional de se viver no limite lógico sem faltar nem passar da conta; a vontade esclarecida triando as intenções; a concentração mental gerando as associações cognitivas
cosmoéticas; a prática de deixar a barba crescer sendo mais fisiológica se comparada à prática de
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fazer a barba diariamente; o branco simplista substituindo a orgia do espectro das cores dos
modismos; a sobriedade da mulher elegante sendo melhor se comparada à Stella Dallas recoberta
de penduricalhos, bijuterias ou joias; a decisão de seguir a moda pessoal superior ao ato de seguir
a moda do dia; a vida mais simples e frugal sobrepujando a vida faustosa; o ato sábio de deixar
a mesa sem estar saciado prolongar a vida humana; a vida no limite sem limitações essenciais;
a inteligência maior para se viver as experiências intrafísicas; a simplicidade da complexificação
da conscin não sendo simplismo nem esterilidade; a volta à Natureza a fim de a conscin sobreviver por mais tempo; o bom humor minimizando os dramas sofoclianos; o autodiscernimento
desdramatizando os clímaxes traumáticos das crises de crescimento; a autoponderação, geradora
da parcimônia, eliminando os desacertos; o esmagamento dos convencionalismos superados pela
racionalidade exemplificada; o corte dos excessos; o conforto essencial; a simplicidade voluntária; a vida na contramão do superconsumismo; o primado dos autovalores evolutivos sobre os
valores sociais ectópicos; a teática conscienciológica; a Imagística Pessoal regrada pelo autodiscernimento; a concretude do fato óbvio colocada no lugar da Retórica, da Oratória e da Eloquência; a voz da Fatuística trovejando mais retumbantemente se comparada aos histrionismos; a vivência verbaciológica da simplificação da complexificação; o autojuízo crítico ultrapassando
a bagagem das potencialidades da Paragenética Pessoal.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a autovivência na qual a racionalidade pessoal, em si, torna a própria conscin refratária às conscins e consciexes assediadoras; as luzes da razão multidimensional
defendendo a consciência humana contra as trevas da psicopatia; a eliminação dos bagulhos energéticos; a sensatez assentada sobre as percepções extrassensoriais, em primeiro lugar, pondo
à margem os sentidos somáticos e as faculdades mentais; o autodiscernimento parapsíquico fixando as bases das realizações a partir da autoparaprocedência prioritária, inevitável e insubstituível;
a compostura consciencial mantida multidimensionalmente.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autodiscernimento evolutivo–autodomínio consciencial.
Principiologia: a Verbaciologia Pessoal como sendo a prova concreta do princípio da
descrença; o princípio cosmoético da frugalidade existencial.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) estabelecendo os limites entre
o imprescindível e o supérfluo.
Teoriologia: a teoria da frugalidade complexa; a teoria e a prática (teática) da erudição
aparentemente superficial.
Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente; a técnica do omnicomedimento existencial.
Voluntariologia: o trabalho voluntário.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoética.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Parapercepciologistas; o Colégio Invisível da
Despertologia.
Efeitologia: os efeitos da subcerebralidade domada.
Enumerologia: o corte das excrescências físicas; o corte das excrescências somáticas;
o corte das excrescências sensoriais; o corte das excrescências emocionais; o corte das excrescências intelectuais; o corte das excrescências energéticas; o corte das excrescências estilísticas.
Binomiologia: o binômio autorregramento-autodisciplina; o binômio hábitos saudáveis–rotinas úteis; o uso refletido do binômio apego-desapego.
Interaciologia: a interação simplicidade-elegância; a interação frugalidade-interassistencialidade; a interação restrições intrafísicas–expansões extrafísicas.
Trinomiologia: o trinômio autoprioridade-autorganização-frugalidade; o trinômio trabalho-automotivação-lazer; o trinômio intelectualidade evolutiva–racionalidade cosmoética–
–praticidade existencial; a omniaplicação do trinômio utilidade-funcionalidade-prioridade.
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Antagonismologia: o antagonismo vital essência / aparência; o antagonismo modéstia
/ cabotinismo; o antagonismo frugalidade cosmoeica / frugalidade demagógica; o antagonismo
pé-de-meia / voto de pobreza.
Paradoxologia: a condição paradoxal de quem se contenta com o pouco material efêmero para alcançar o muito consciencial permanente; o paradoxo do simples complexíssimo; o paradoxo da frugalidade pessoal na Era da Fartura; o paradoxo do requinte intelectivo requerido
para a opção pela frugalidade existencial; o paradoxo vida intrafísica simplificada–vida extrafísica complexificada.
Politicologia: a democracia pura; as políticas públicas de incentivo ao consumo consciente.
Legislogia: as leis da Fisiologia Humana; a lei do maior esforço evolutivo.
Filiologia: a neofilia; a evoluciofilia.
Mitologia: a demolição pessoal dos mitos milenares dos idiotismos culturais ilusórios
da intrafisicalidade.
Holotecologia: a economoteca; a assistencioteca; a socioteca; a convivioteca; a comunicoteca; a cosmoeticoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Holomaturologia; a Raciocinologia; a Mentalsomatologia; a Paradoxologia; a Autopriorologia; a Autodiscernimentologia; a Autocogniciologia; a Evoluciologia;
a Cosmoeticologia; a Harmoniologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin frutariana.
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 frugalista.
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 frugalista.
Hominologia: o Homo sapiens consciuslargus; o Homo sapiens benevolens; o Homo
sapiens fraternus; o Homo sapiens humanus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens
cosmoethicus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens despertus.
V. Argumentologia
Exemplologia: frugalidade complexa inata = a condição paradoxal de sobrevivência humana, inteligente, com base no Curso Intermissivo e na autoproéxis, estruturando o próprio temperamento e conquistada pela conscin lúcida em vidas prévias; frugalidade complexa adquirida =
a condição paradoxal de sobrevivência humana, inteligente, com base no Curso Intermissivo e na
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autoproéxis sendo conquistada atualmente pela conscin lúcida e anexada ao próprio temperamento.
Culturologia: a Paraculturologia predominando sobre as culturas efêmeras da dimensão humana; a cultura da Economia Consciencial; a primazia da cultura essencial do ser sobre
a cultura ilusória do ter; a cultura esquecida do recato.
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 frugalidade complexa, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acumulabilidade: Experimentologia; Neutro.
02. Autesforço convergente: Autodiscernimentologia; Homeostático.
03. Autodesempenho proexológico: Proexologia; Homeostático.
04. Conscin large: Intrafisicologia; Homeostático.
05. Economia da vida consciencial: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
06. Esbanjamento consciencial: Intrafisicologia; Nosográfico.
07. Escala das prioridades evolutivas: Evoluciologia; Homeostático.
08. Fartura: Intrafisicologia; Neutro.
09. Interação dos recebimentos: Proexologia; Homeostático.
10. Magnanimidade: Automagnanimologia; Homeostático.
11. Planilha evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
12. Poupança existencial: Intrafisicologia; Homeostático.
13. Princípio do exemplarismo pessoal: Cosmoeticologia; Homeostático.
14. Recepção somática: Somatologia; Neutro.
15. Somatório de esforços: Maxiproexologia; Neutro.

A FRUGALIDADE COMPLEXA É O PRINCÍPIO ETOLÓGICO-CHAVE DA ABERTURA DA CONSCIN PARA A CONDIÇÃO
IRREVERSÍVEL DA DESASSEDIALIDADE PERMANENTE,
TOTAL, DO SER DESPERTO, HOMEM OU MULHER.
Questionologia. A teoria avançada da frugalidade complexa já chegou até você, leitor ou
leitora? Desde quando? A partir de quais reciclagens?
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FRUSTRAÇÃO
(PSICOSSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A frustração é o ato de negar a satisfação pela realidade, conducente ao estado de privação do desfrute de algum desejo (aspiração) ou condição existencial almejável, devido à ausência de objeto, por obstáculo externo ou interno.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo frustração vem do idioma Latim, frustatione, “contratempo; falha;
decepção”. Surgiu em 1881.
Sinonimologia: 01. Antibambúrrio. 02. Contrariedade. 03. Desagrado; desprazimento;
insatisfação. 04. Degringolada; derrocada; derrota. 05. Falha; fiasco; fissuração. 06. Fracasso;
insucesso. 07. Malogro. 08. Perda. 09. Sorte de Ícaro. 10. Incompléxis.
Arcaismologia. Eis 1 termo arcaico do idioma Português correspondente à frustração:
fossa.
Neologia. Os 3 vocábulos minifrustração, megafrustração e megaparafrustração são
neologismos técnicos da Psicossomatologia.
Antonimologia: 1. Antifrustração. 2. Aprazimento; comprazimento; contentamento;
deleite; prazer. 3. Satisfação. 4. Êxito; sucesso; vitória. 5. Compléxis.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da frustração; os patopensenes; a patopensenidade.
Fatologia: a frustração; a frustração amorosa; a frustração ideológica; o placebismo; os
paliativismos; a infelicidade; a desventura; a adversidade; o infortúnio; a privação do desejo;
o malentendido estigmatizador; a desdita; a megacontrariedade; o superdesgosto; a decepção;
o desagrado; as barreiras impeditivas; as barreiras físicas; as barreiras normativas; as barreiras
geográficas; as barreiras sociais; as barreiras afetivas; as barreiras intelectuais; a crise de crescimento; o constrangimento; o confrangimento; o megadesprazimento; o desapontamento; o contratempo; a surpresa desagradável; o estigma do escândalo; o fiasco estigmatizador; a anticura;
a pré-agressão; o erro de cálculo; o desvio do rumo; as perdas humanas em geral; a derrota política; a derrota esportiva; o desemprego; o subemprego; o achatamento salarial deste ano; a impresciência; a desandança; o insucesso; o malogro; a desilusão; o luto; a falha inesperada; o banho de
água fria; o xeque-mate; a secussão; a falência; o revés da fortuna; o beleléu; a queda da dignidade social; a revolta; os praguejamentos; as reações intropunitivas; o remordimento; o nascimento
do natimorto; a ambiguidade interconsciencial ex-criança prodígio–adulto medíocre.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Fobiologia: a neofobia; a xenofobia.
Holotecologia: a psicossomatoteca; a psicopaticoteca.
Interdisciplinologia: a Psicossomatologia; a Parapatologia; a Proexologia; a Perdologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a dupla candidato político–eleitor.
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Masculinologia: o desgostoso; o decepcionado; o desolado; o amofinado; o empresário
falido; o gorado intelectual; o revoltado; o mito Ícaro; o frustrado; o frustradão.
Femininologia: a desgostosa; a decepcionada; a desolada; a amofinada; a empresária falida; a gorada intelectual; a revoltada; a frustrada; a frustradona.
Hominologia: o Homo sapiens frustrator; o Homo sapiens frustratus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minifrustração = o antibambúrrio ou o ato de perder o bilhete premiado;
megafrustração = o ato de cometer suicídio (qualquer tipo); megaparafrustração = a megamelex
da consciex na Baratrosfera.
Reação. De acordo com a Consciencioterapia, ocorre a conduta-padrão quanto à frustração quando a mesma se torna fecunda para a conscin reciclante, reativa, capaz de dar a volta por
cima na crise evolutiva, soerguendo-se com algum passo à frente.
Ocupações. Segundo a Intrafisicologia, é comum encontrarmos conscins frustradas
quanto às próprias realizações profissionais, sentindo-se fora do trinômio automotivação-trabalho-lazer, nas ocupações do dia a dia.
Repetições. Do ponto de vista da Assistenciologia, é frustrante para os amparadores extrafísicos quando determinada conscin, ex-aluna de Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático, de
alto nível, opta pelas repetições das antigas tarefas da consolação (tacon), mais simpáticas, em
oposição às evoluídas e recicladoras tarefas do esclarecimento (tares), menos simpáticas.
Perdologia. Pelos critérios da Invexologia, é frustrante quando o inversor existencial,
portador de razoável bagagem consciencial e inteligência evolutiva (IE), faz a opção, conscientemente, pela reciclagem existencial (recéxis), perdendo a oportunidade de promover as gestações
conscienciais (gescons) da invéxis.
Autorganização. Sob a ótica da Paraprofilaxiologia, a conscin padece de menores frustrações quando imprime autorganização detalhista às próprias rotinas diárias da vida diuturna.
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 frustração, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Acídia: Parapatologia; Nosográfico.
2. Anticura: Consciencioterapia; Nosográfico.
3. Autocastração: Consciencioterapia; Neutro.
4. Autovitimização: Parapatologia; Nosográfico.
5. Bamburriologia: Proexologia; Neutro.
6. Causa perdida: Perdologia; Nosográfico.
7. Desafeição: Parapatologia; Nosográfico.

O MAIS INTELIGENTE E ANTIFRUSTRANTE PERANTE
A EVOLUÇÃO CONSCIENCIAL É A ESCOLHA CONSCIENTE
DA TARES, MAIS DIFÍCIL, E NÃO DA TACON, MAIS FÁCIL, EVITANDO-SE A MELIN HOJE E A MELEX AMANHÃ.
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Questionologia. Você ainda padece de algum tipo de frustração paralisante da consecução da proéxis? Quais as consequências de tal fato?
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 432, 463, 945, 979, 997 e 1.004.
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 440, 509, 515, 519
e 697.
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 272, 289 e 516.
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FRUSTRAÇÃO COSMOÉTICA
(PSICOSSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A frustração cosmoética é o ato de negar de modo precipitado alguma realidade, com açodamento, sem maiores pesquisas, incorrendo em malentendido pessoal, contudo,
ao fim, tornado reconfortante e instrutivo ao modo de lição na estrada do aprendizado terrestre,
evolutivo, incessante.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo frustração procede do idioma Latim, frustatio, “enganar a expectativa de; iludir; baldar; contratempo; falha”. Apareceu em 1881. 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 termo ética vem do idioma Latim, ethica, “ética; moral natural; parte da Filosofia
aplicada à oral”, e este do idioma Grego, éthikós. Surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Autofrustração cosmoética. 2. Contrariedade cosmoética. 3. Fiasco
instrutivo. 4. Lapso cosmoético. 5. Desapontamento educativo.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 18 cognatos derivados do vocábulo frustração:
antifrustração; autofrustração; frustra; frustrada; frustrado; frustrador; frustradora; frustrânea;
frustrâneo; frustrante; frustrar; frustratória; frustratório; frustro; megafrustração; megaparafrustração; minifrustração; parafrustração.
Neologia. As 3 expressões compostas frustração cosmoética, frustração cosmoética intrafísica e frustração cosmoética extrafísica são neologismos técnicos da Psicossomatologia.
Antonimologia: 1. Ortopensenidade. 2. Condição da desperticidade. 3. Posicionamento paracientífico. 4. Exegese autopesquisística. 5. Autopensenidade ponderada. 6. Acerto cosmoético.
Estrangeirismologia: os frames of mind.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à análise dos fatos mais transcendentes.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da frustração; a inflexibilidade autopensênica; os
lateropensenes; a lateropensenidade; os neopensenes; a neopensenidade.
Fatologia: a frustração cosmoética; a frustração pessoal; a frustração ideológica; a intraconsciencialidade; a ambiguidade de sentimentos; a autoinsegurança; a ilogicidade; a insatisfação; a irrealização; o ectopismo intelectivo; a ineficácia; a precipitação; a dispersão mental; a impulsividade; a impaciência; a ansiedade; o constrangimento; o confrangimento; o erro de cálculo;
a impresciência; a decepção; o subcérebro abdominal; os julgamentos apressados; as conclusões
precipitadas; os achismos; a subestimação da realidade; o choque com a realidade benéfica inavaliada; a frustração benéfica; a decepção proveitosa; o ângulo de desvio na abordagem; a desatenção; o ato falhado; o pertúrbio; o incidente inconveniente; a interveniência súbita; o fato adventício insuspeitado; o erro de observação; a hipótese subjacente desconsiderada; a aprioropatia;
o acriticismo pessoal; o varejismo consciencial; a subavaliação dos fatos; a falta do autodesconfiômetro; a crise de crescimento; o despertamento do autodiscernimento; o remapeamento dos
achados; a revisão dos autoconceitos anacrônicos; o ato de abrir mão de ter sempre razão.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo paciência-energia.
Principiologia: o princípio da incerteza; o princípio da descrença.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da retilinearidade da autopensenização.
Tecnologia: a técnica da holopaciência didática.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV).
Colegiologia: o Colégio Invisível da Psicossomatologia.
Efeitologia: o efeito impactante da admissão do erro de julgamento.
Neossinapsologia: a abertura às neocognições gerando neossinapses.
Ciclologia: o ciclo experimental frustração-convalescença-autossuperação; o ciclo erro-acerto.
Enumerologia: a expectativa frustra; a ducha de água fria; a viola colocada no saco;
o sorriso amarelo; a dor-de-cotovelo; o braço dado a torcer; a reciclagem ideativa.
Binomiologia: a ignorância quanto ao binômio admiração-discordância; o binômio expectativa-frustração; o binômio frustração cosmoética–autoculpa.
Interaciologia: a interação inteligência evolutiva–autorreflexão periódica.
Crescendologia: o crescendo evolutivo paciência-emoção–paciência-raciocínio; o crescendo perda de retroideias–ganho de neocognições.
Trinomiologia: o trinômio humanidade-universalismo-mentalsomaticidade.
Antagonismologia: o antagonismo paciência / ansiosismo; o antagonismo otimismo
/ pessimismo; o antagonismo traforismo / trafarismo.
Paradoxologia: o binômio paradoxal perspectiva negativa–realidade positiva decepcionante; o binômio paradoxal surpresa agradável–sensação desagradável; o paradoxo do melhor
inesperado gerar frustração pela expectativa do pior.
Politicologia: a conscienciocracia; a lucidocracia.
Legislogia: a lei das probabilidades.
Filiologia: a conviviofilia.
Fobiologia: a neofobia; a xenofobia.
Sindromologia: a síndrome do ansiosismo; a síndrome da apriorismose.
Maniologia: a heterocriticomania impulsiva.
Holotecologia: a psicossomatoteca.
Interdisciplinologia: a Psicossomatologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia;
a Intrafisicologia; a Conviviologia; a Extrafisicologia; a Parapercepciologia; a Probabilisticologia;
a Desviologia; a Surpreendenciologia; a Recexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o frustrado automotivado.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-
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tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a frustrada automotivada.
Hominologia: o Homo sapiens frustrator; o Homo sapiens inordinatus; o Homo sapiens
turbatus; o Homo sapiens illucidus; o Homo sapiens ectopicus; o Homo sapiens displicens; o Homo sapiens vulgaris; o Homo sapiens anticosmoethicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: frustração cosmoética intrafísica = o ato frustrado cosmoético ocorrido
na dimensão humana; frustração cosmoética extrafísica = o ato frustrado cosmoético transcorrido
na dimensão extrafísica.
Culturologia: os idiotismos culturais.
Taxologia. Sob a ótica da Psicossomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
3 categorias de frustrações cosmoéticas diversificadas:
1. Frustração cosmoética geopolítica: a pessoa antagônica às cidades de fronteira e ao
chegar à Foz do Iguaçu, conhecendo de perto, in loco, a cidade, inclusive o Bairro Cognópolis,
muda as próprias perspectivas e posicionamentos.
2. Frustração cosmoética ideativa: a conscin antagônica aos calhamaços escritos por
este autor-coordenador, considerando-o como sendo radical, ao acompanhar o parente em visita
ao CEAEC, observa as instalações de estudos e as atividades de pesquisas conscienciais e recicla
os pensamentos a respeito da Conscienciologia, começando a estudar as neoverpons.
3. Frustração cosmoética visual: a conscin projetada ao ver pela primeira vez o Serenão Reurbanizador, com o macrossoma oligofrênico de idiota, sentia até repugnância, contudo,
logo em seguida, assimilando as energias conscienciais (ECs) da consciex, se comprazia com
o holopensene evoluído.
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 frustração cosmoética, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Achismo: Parapatologia; Nosográfico.
02. Acriticismo: Parapatologia; Nosográfico.
03. Ansiedade: Psicossomatologia; Nosográfico.
04. Argumentação ilógica: Comunicologia; Nosográfico.
05. Autestigmatização: Experimentologia; Nosográfico.
06. Autodesorganização: Parapatologia; Nosográfico.
07. Desviacionismo: Proexologia; Nosográfico.
08. Distúrbio aleatório: Parapatologia; Neutro.
09. Frustração: Psicossomatologia; Nosográfico.
10. Impaciência disfuncional: Psicossomatologia; Nosográfico.
11. Irreflexão pré-verbal: Parapatologia; Nosográfico.
12. Surpreendência: Conviviologia; Neutro.
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A EXPERIÊNCIA DA FRUSTRAÇÃO COSMOÉTICA PODE
OCORRER COM TODA CONSCIÊNCIA ANSIOSA OU PRECIPITADA NA INTERPRETAÇÃO DOS FATOS E PARAFATOS,
CONSTITUINDO, AO FINAL, VALIOSA LIÇÃO EVOLUTIVA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivenciou algum fato interpretável como sendo a frustração cosmoética? Nesta ou noutra dimensão existencial?
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FRUTO EXPERIMENTAL
(EXPERIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O fruto experimental é o produto ou resultado do esforço aplicado no desenvolvimento de determinada experimentação evolutiva, cosmoética, seja pessoal ou grupal.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo fruto vem do idioma Latim, fructus, “proveito; colheita; produto(s)
da terra, das árvores, dos animais; benefício obtido de renda”. Surgiu no Século XIII. A palavra
experimental procede também do idioma Latim, experimentalis, “experimental”. Apareceu no
Século XVI.
Sinonimologia: 1. Fruto consciencial. 2. Frutificação cosmoética. 3. Achado conscienciológico. 4. Autogescon.
Neologia. As 3 expressões compostas fruto experimental, minifruto experimental
e megafruto experimental são neologismos técnicos da Experimentologia.
Antonimologia: 1. Fruto doente da ignorância. 2. Fruto fantasioso da imaginação.
3. Frutificação anticosmoética. 4. Incompléxis.
Estrangeirismologia: a evidência do upgrade.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Pesquisologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o fruto híbrido (tenepessista intrafísico + amparador extrafísico) do
tenepessismo.
Fatologia: o fruto experimental; o fruto sadio do autodesempenho; o fruto maduro da
inteligência evolutiva (IE); a autogescon como fruto mentalsomático; o fruto evolutivo duradouro; o fruto útil da perseverança no melhor; o fruto da interassistencialidade; o fruto da colheita das
boas ações; o saldo da fraternidade; a perseverança; o tempo de dedicação; o produto acabado do
empenho construtivo pessoal; a vida humana frutífera; a frutescência dos esforços; a frutificação
da proéxis; o saldo holocármico.
Parafatologia: a prática do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Holotecologia: a experimentoteca.
Interdisciplinologia: a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Metodologia; a Projeciologia; a Vivenciologia; a Paravivenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin pesquisadora.
Masculinologia: o experimentador; o pesquisador; o conscienciólogo; o intermissivista.
Femininologia: a experimentadora; a pesquisadora; a consciencióloga; a intermissivista.
Hominologia: o Homo sapiens paratechnologicus; o Homo sapiens perquisitor.
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V. Argumentologia
Exemplologia: minifruto experimental = a publicação de livro técnico sobre tema conscienciológico; megafruto experimental = a conquista da condição da desperticidade pessoal nesta
vida intrafísica.
Taxologia. Sob a ótica da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 25
frutos experimentais, derivados das autovivências teáticas, dentro do universo das especialidades
ou subcampos da Conscienciologia:
Tabela – Frutos Experimentais
Nos

Especialidade da Conscienciologia

01.

Assistenciologia

Oficina extrafísica (Ofiex, Tenepessismo)

02.

Comunicologia

Livro técnico, pessoal, publicado

03.

Conscienciocentrologia

Instituição Conscienciocêntrica (IC)

04.

Conscienciometrologia

Autoconscienciograma positivo

05.

Consciencioterapia

Autorremissão física ou mental

06.

Conviviologia

Dupla evolutiva bem-sucedida (Parceria)

07.

Cosmanálise

Acervo do cosmograma copioso

08.

Cosmoeticologia

Código pessoal de Cosmoética (CPC)

09.

Despertologia

Autodesassedialidade permanente

10.

Energossomatologia

Estado vibracional (EV) profilático

11.

Evoluciologia

Autocosmoconsciência (Parafenômeno)

12.

Experimentologia

Verdade relativa de ponta (Verpon)

13.

Fatuística

Fato evolutivo (Fatuística, Casuística)

14.

Grupocarmologia

Comunidade Conscienciológica (CCCI)

15.

Holomaturologia

Autodiscernimento teático

16.

Macrossomatologia

Macrossoma pessoal, ativo

17.

Parafatuística

Parafato evolutivo (Parafatuística)

18.

Parapedagogiologia

Tarefa do esclarecimento (Tares)

19.

Parapercepciologia

Sinalética energética e parapsíquica

20.

Pensenologia

Cosmopensene pessoal, prático

21.

Policarmologia

Multicompletismo existencial pessoal

22.

Proexologia

Completismo existencial (Compléxis)

23.

Projeciologia

Autoconscientização multidimensional (AM)

24.

Recexologia

Reciclagem intraconsciencial (Recin)

25.

Sexossomatologia

Holorgasmo pessoal, conjunto, vivido

Frutos Experimentais Específicos
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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 o fruto experimental, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
1. Amplitude autopensênica: Proexologia.
2. Gescon: Proexologia.
3. Iniciativa planetária pioneira: Experimentologia.
4. Megaempreendimento conscienciológico: Conscienciocentrologia.
5. Pesquisador independente: Experimentologia.
6. Senso universalista: Cosmoeticologia.
7. Verpon: Experimentologia.

TODA EXPERIMENTAÇÃO LÓGICA, OBVIAMENTE, LEVA
AO RESULTADO OU FRUTO. QUANDO IDEAL, O RESULTADO HÁ DE TRAZER ALGUM TIPO DE MELHORIA
DA QUALIDADE DE VIDA DOS SERES VIVOS NA TERRA.
Questionologia. Quais frutos de conhecimento você já obteve com a Conscienciologia?
Em quais áreas de experimentação?
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; página 148.
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 979.
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FUGACIDADE DE VÍNCULOS
(CONVIVIOLOGIA)

AFETIVOS

I. Conformática
Definologia. A fugacidade de vínculos afetivos é a característica ou tendência à impermanência, distanciamento ou transitoriedade evidenciada pela conscin, homem ou mulher, frente
às afeições ou relacionamentos, intencionando não estabelecer elo mais duradouro.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo fugacidade deriva do idioma Latim, fugacitas, “fugida”, de fugaz,
“que foge facilmente; fugiente; fugitivo; transitório; passageiro”. Apareceu no Século XVII.
O vocábulo vínculo vem do idioma Latim, vinculum, “liame; ligame; laço; atilho; tudo o que serve para atar; relações de amizade; laços de parentesco”. Surgiu no século XVII. A palavra afetivo
deriva também do idioma Latim, affectivus, “que exprime desejo; afetivo”. Apareceu também no
Século XVII.
Sinonimologia: 1. Brevidade de vínculos afetivos. 2. Impermanência a laços de afeto.
3. Temporariedade de vínculos afetivos. 4. Precariedade de liames afetivos.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 6 cognatos derivados do vocábulo fugacidade:
antifugacidade; fugacíssimo; fugaz; fugente; megafugacidade; minifugacidade.
Neologia. As 3 expressões compostas fugacidade de vínculos afetivos, minifugacidade
de vínculos afetivos e megafugacidade de vínculos afetivos são neologismos técnicos da Conviviologia.
Antonimologia: 1. Manutenção de liames de afeto. 2. Permanência de vínculos afetivos. 3. Perenidade de vínculos de afeto. 4. Perduração de liames afetivos.
Estrangeirismologia: o Conviviarium; o rapport multimilenar entre as conscins; o quality time; o modus operandi da parceria pessoal.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à automaturescência afetiva.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Cultivemos
vínculos interassistenciais. Todo vínculo vinca.
Citaciologia: – “Aqueles que passam por nós, não vão sós, não nos deixam sós. Deixam
um pouco de si, levam um pouco de nós” Antoine de Saint-Exupéry, 1900–1944).
Ortopensatologia: – “V ncu o. O vínculo homeostático interconsciencial depende de
cada consciência. Nesta dimensão, os vínculos maiores têm início pela sexualidade. Com profunda maturidade somática, a conscin alcança a autoconsciencialidade mais ampla para entender melhor as relações grupocármicas evoluídas”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da psicossomaticidade; os patopensenes; a patopensenidade; a predominância do sen dos autopensenes; a carência dos ortopensenes; a ausência
da ortopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade.
Fatologia: a fugacidade de vínculos afetivos; o evitamento de vínculos afetivos; a recusa
a liames de afeto; a incomunicabilidade; o medo da aproximação com o outro para evitar deixar-se conhecer; o desvanecimento das habilidades de sociabilidade; a anticonvivialidade; a fraqueza, a debilidade e a vulnerabilidade das parcerias pessoais; a imaturidade consciencial; as carências pessoais mal resolvidas; as frustrações advindas da falta de estabelecimento da afinidade
consciencial resultando em sucessivas vinculações superficiais e / ou patológicas; a promiscuidade como fuga; a capacidade de tornar o sentimento descartável; a individualização dificultando as
relações; as conveniências momentâneas; a comodidade do desengajamento; o rompimento brusco gerando interprisões grupocármicas; o desejo de formatar os outros; os vícios dos vínculos fa-
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miliares; os traumas emocionais causados pela terceirização de responsabilidade; a condição de
autismo consciencial; a ausência de autocrítica; a falta de aceitação de heterocrítica; a insuficiência de segurança; a busca pelo prazer momentâneo; o egocentrismo reduzindo a manifestação lúcida; o porão consciencial ainda dominando na idade adulta; o descomprometimento com a proéxis; a desconfiança gerando prejulgamentos; a presunção de onipotência; o consumo de drogas;
a gravidez indesejada; o aborto provocado; a pseudautonomia; as paixonites agudas; a predominância do psicossoma nas relações afetivas obnubilando o exercício do mentalsoma; a hipocrisia;
a busca incessante da dupla perfeita; a melin; o uso exagerado das redes sociais substituindo
o comtato físico; as relações virtuais; as escolhas equivocadas dificultando o Universalismo;
a vida profissional tendo prioridade sobre a vida pessoal; as tolices da imaginação exacerbada; as
fantasias subcerebrais; os comodismos; o boavidismo; as vicissitudes emocionais; o gerador da
autestima; o cuidado com o ilusório excesso de autestima; a superação da inexpressividade pessoal; o cultivo da empatia; a integração de maneira a reduzir os vínculos fugazes; a interassistencialidade; a intercompreensão; a rede de contatos enriquecedores; a força presencial; os autocomprometimentos pré-ressomáticos; os impulsos e atos com os quais se costuram os vínculos
e compromissos duradouros entre os seres humanos; a assistência mútua incondicional.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o encolhimento da
comunicabilidade interdimensional; os acoplamentos energéticos involuntários e desconhecidos;
o autassédio; o heterassédio interconsciencial; a atenção à sinalética energética e parapsíquica
pessoal; o domínio energético; o desenvolvimento do parapsiquismo cosmoético e assistencial;
a autovivência das desassimilações simpáticas (desassins); a prática da tenepes; o vínculo com
o amparador extrafísico; a autoconscientização multidimensional (AM); a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); o desbloqueio do laringochacra; a Central Extrafísica da Fraternidade (CEF).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo das vinculações interconscienciais cosmoéticas; o sinergismo empatia-afeição-compreensão.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio da empatia evolutiva; o princípio da afinidade; o princípio da
inseparabilidade grupocármica; o princípio da convivialidade sadia; o princípio da evolução interassistencial; o princípio de ninguém evoluir sozinho; o princípio da megafraternidade.
Codigologia: a ausência de cláusula específica sobre afetividade sadia no código pessoal
de Cosmoética (CPC); o código da megafraternidade; o código de valores pessoais; a imaturidade perante os códigos de convivência social.
Teoriologia: a ignorância perante a teoria da interprisão grupocármica; a teoria da personalidade narcisística; a teoria e a prática da interassistencialidade; a teoria da automimese
dispensável; a teoria da evolução consciencial em grupo; a teoria da programação existencial.
Tecnologia: a técnica da dupla evolutiva (DE); a técnica de viver evolutivamente; as
técnicas da convivialidade sadia; a técnica da autorreflexão de 5 horas; as técnicas da Autoconscienciometrologia; a técnica da convivialidade universalista; as técnicas da tares.
Voluntariologia: o engajamento no trabalho grupal do voluntariado conscienciológico
enquanto exercício teático na promoção de vínculos afetivos sadios; o voluntariado tarístico antidesperdício; o voluntariado interassistencial nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs); os vínculos conscienciais no voluntariado conscienciológico; o voluntariado sendo oportunidade prática do senso de fraternidade.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia;
o laboratório conscienciológico da Duplologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da
Conviviologia.
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Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio
Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia.
Efeitologia: os efeitos potencializadores do entendimento evolutivo entre as pessoas; os
efeitos homeostáticos do abraço; os efeitos atuais das causas passadas; os efeitos conscienciais
das interprisões grupocármicas; os efeitos reconfortantes de poder contar com amigos e afetos;
os efeitos mutuamente enriquecedores das trocas de autexperiências; o efeito da megafraternidade na convivência.
Neossinapsologia: a criação de neossinapses a partir das autopesquisas oportunizadas
pelos atendimentos consciencioterápicos; as neossinapses oriundas das recins individuais; as paraneossinapses; as neossinapses derivadas das interações conscienciais.
Ciclologia: o ciclo encontros-desencontros-reencontros de destino; o ciclo de recomposições grupocármicas; o ciclo egocarma-grupocarma-policarma; o ciclo amizades extrafísicas–
–amizades intrafísicas; o ciclo isolamento reflexivo–convivência frutífera.
Enumerologia: a fuga de vínculos familiares; a fuga de vínculos empregatícios; a fuga
de vínculos acadêmicos; a fuga de vínculos energéticos; a fuga de vínculos interassistenciais; a fuga de vínculos cosmoéticos; a fuga de vínculos evolutivos.
Binomiologia: o binômio atrações-aversões; o binômio autassédio-heterassédio; o binômio admiração-discordância; o binômio recebimento-retribuição; o binômio inafastável evolução consciencial–interassistencialidade; o binômio doação-recepção; o binômio patológico mundinho-interiorose.
Interaciologia: a interação ser (condição permanente)-estar (condição temporária); a interação senso de fraternidade–senso cosmoético; a interação minipeça–maximecanismo assistencial multidimensional; a interação vínculo consciencial–cooperação evolutiva; a interação entre
os integrantes do grupo evolutivo; a interação evolutiva da convivialidade; a interação instrutiva
entre os distintos níveis evolutivos.
Crescendologia: o crescendo abertismo consciencial–cosmovisão; o crescendo esquiva
emocional–vínculo afetivo sadio.
Trinomiologia: o trinômio fuga-arrependimento-melin; o trinômio mundinho-apriorismose-interiorose; o trinômio pessoal posicionamento-comportamento-exemplificação; o trinômio
pessoa certa–contexto adequado–mensagem essencial; o trinômio dependência-independência-interdependência; o trinômio afeto-respeito-cooperação; o trinômio valores inconciliáveis–interesses incompatíveis–coexistência harmoniosa.
Polinomiologia: o polinômio conviver-aprender-reaprender-retificar; o polinômio ser-sentir-pensenizar-agir.
Antagonismologia: o antagonismo amizade evolutiva / amizade ociosa; o antagonismo
pessoa falante / pessoa reticente; o antagonismo tacon / tares; o antagonismo assistente / assistido; o antagonismo contorno do problema / autenfrentamento; o antagonismo zona de conforto
/ zona de desconforto; o antagonismo relação transformadora / interprisão grupocármica.
Paradoxologia: o paradoxo da antiemotividade superafetuosa; o paradoxo harmonia
íntima–turbulência hormonal; o paradoxo autonomia intraconsciencial–interdependência consciencial.
Politicologia: a corruptocracia; a política da convivência sadia; a política universalista;
a política do diálogo; a política da megafraternidade.
Legislogia: a lei da interdependência consciencial; a lei da grupalidade; a lei da interassistencialidade; a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei da sincronicidade; as leis sociais da convivialidade; a lei da impermanência.
Filiologia: a sociofilia; a conviviofilia; a assistenciofilia; a comunicofilia; a xenofilia;
a mixofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a conviviofobia; a decidofobia; a filofobia; a fobia social; a fobia de abrir
mão; a fobia quanto à disponibilidade para ouvir; a neofobia.
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Sindromologia: a síndrome de Poliana; a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome de Peter Pan; a síndrome de Cinderela; a síndrome do estrangeiro (SEST); a síndrome da autovitimização; a síndrome da interiorose; a síndrome do infantilismo; a síndrome da insegurança.
Maniologia: a egomania; a narcisomania; a murismomania.
Holotecologia: a comunicoteca; a convivioteca; a argumentoteca; a socioteca; a assistencioteca; a cosmoeticoteca; a egoteca.
Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Vinculologia; a Sociologia; a Interprisiologia;
a Parapatologia; a Comunicologia; a Assistenciologia; a Grupocarmologia; a Egologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a isca humana inconsciente; a conscin evitadora de vínculos afetivos;
a conscin indecisa; a conscin de difícil acesso; a conscin “durona”; a conscin alexitímica; a conscin antissocial; a conscin bloqueada; a consréu; a conscin imatura; a conscin irracional; a conscin
descompensada; a conscin fechada; a conscin autossuficiente; a conscin autovitimizada; a conscin
insegura; a conscin baratrosférica; a conscin autassediada; a conscin obtusa; a conscin refratária;
a conscin antipática; a conscin covarde; a conscin egocêntrica antiassistencial; a conscin omissa
deficitária; a conscin travada.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o fujão; o desviacionista; o cidadão anticomunitário; o errante; o ignorantista; o insatisfeito; o satélite de assediador intrafísico; o robotizado existencial; o incompletista.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a fujona; a desviacionista; a cidadã anticomunitária; a errante; a ignorantista; a insatisfeita; a satélite de assediador intrafísico; a robotizada existencial; a incompletista.
Hominologia: o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens negligens; o Homo sapiens
interpraesidiarius; o Homo sapiens anticosmoethicus; o Homo sapiens pathopensenicus; o Homo
sapiens autocorruptus; o Homo sapiens autassediatus; o Homo sapiens consreu.
V. Argumentologia
Exemplologia: minifugacidade de vínculos afetivos = a transitoriedade nos relacionamentos evitando, com isso, a formação de dupla evolutiva; megafugacidade de vínculos afetivos
= a transitoriedade nos relacionamentos interassistenciais evitando, com isso, a formação da parceria com o amparador.
Culturologia: a cultura patol gica da ―ficação‖; a cultura do sexo sem compromisso;
a cultura do negativismo; a cultura do ignorantismo; a subcultura da artificialidade; a ausência
da cultura da intercompreensão; a falta da cultura da interassistência; a implementação da cultura da Conviviologia Sadia.
Caracterologia. Sob a ótica da Perfilologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 12
características ou traços dificultadores do interrelacionamento sadio:
01. Autestima: o sentimento de rejeição crônica ou de superioridade.
02. Compulsividade: a prática descontrolada do acesso à Internet; o uso abusivo de
drogas, álcool, trabalho ou outras compulsões.
03. Defensibilidade: os reiterados mecanismos de defesa do ego (MDEs).
04. Desinteresse: a dificuldade de manter interesse nos relacionamentos pessoais.
05. Idealização: a construção de relacionamento imaginário.
06. Impaciência: a falta de paciência para conviver com diferenças.
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07. Incomunicabilidade: a ausência de comunicação afetiva assertiva.
08. Pseudoindependência emocional: a condição patológica de manter-se afastado de
outras conscins sob a justificativa de não criar dependência emocional.
09. Reciclofobia: a impressão traumatizante deixada em vínculo anterior impedindo
o estreitamento de relacionamento novo.
10. Retropensenidade: a supervalorização das dificuldades trazidas de vidas passadas,
da infância ou da adolescência.
11. Sensibilidade: a hipersensibilidade ou falta de sensibilidade no relacionamento.
12. Timidez: o efeito patológico do acanhamento excessivo.
Taxologia. De acordo com a Profilaxiologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 20
atitudes e / ou providências práticas e inteligentes para minimizar e superar a fugacidade de vínculos afetivos:
01. Assistencialidade. Disponibilizar-se para a interassistência com presteza e intencionalidade cosmoética.
02. Autoimagem. Ressignificar a autoimagem, quebrando conceitos e preconceitos
a respeito de si mesmo e dos outros.
03. Autopesquisa. Identificar os trafores, admitir os trafares e preencher os trafais, potencializando a confiança e a autestima.
04. Compreensão. Compreender a possível assistência decorrente de o vínculo afetivo
ser via de mão dupla.
05. Comunicabilidade. Procurar reparar falhas na comunicação, quando viável, evitando ficar corroendo a situação.
06. Consciencioterapia. Aplicar recursos terapêuticos e profiláticos propostos pela
Consciencioterapia, caso necessário.
07. Desdramatização. Utilizar racionalidade e discernimento para se manifestar, minimizando o conteúdo emocional do posicionamento pessoal.
08. Desnudamento. Ampliar a lucidez intrafísica favorecendo a lucidez multidimensional e a autenticidade, a partir do autoparapsiquismo.
09. Docência conscienciológica. Dedicar-se à docência conscienciológica, favorecendo
os interrelacionamentos interassistenciais.
10. Empatia. Colocar-se na posição do outro.
11. EV. Ampliar o autodomínio energético.
12. Exemplarismo. Observar o comportamento no relacionamento de outras conscins,
identificando os atributos favorecedores das interrelações homeostáticas.
13. Gescon. Desenvolver o hábito da escrita e publicar o resultado das experiências buscando aproximação com outras conscins, proporcionando assistência.
14. Maxifraternismo. Sair do egocentrismo, buscando a postura de ver o melhor para
todos.
15. Pensenes. Observar e qualificar constantemente os autopensenes.
16. Psicossomaticidade. Enfrentar a ansiedade pessoal através da postura de ouvir mais
as pessoas.
17. Psicoterapia. Recorrer à Ciência Convencional favorecedora da reabilitação mental
e emocional, quando necessário.
18. Técnicas. Estudar e aplicar técnicas a fim de vivenciar com frequência a projeção
consciente.
19. Voluntariado. Fortalecer os vínculos através da convivialidade no voluntariado.
20. Vontade. Desenvolver a vontade firme e inquebrantável visando qualificar as interações afetivas salutares.
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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 fugacidade de vínculos afetivos, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Afetividade: Psicossomatologia; Neutro.
03. Amizade raríssima: Conviviologia; Neutro.
04. Atitude antiproéxis: Proexologia; Nosográfico.
05. Autoinsegurança: Psicossomatologia; Nosográfico.
06. Centrifugação do egão: Egologia; Homeostático.
07. Círculo de relações: Conviviologia; Neutro.
08. Conscin mal resolvida: Parapatologia; Nosográfico.
09. Conscin multívola: Parapatologia; Nosográfico.
10. Convivência humana: Conviviologia; Neutro.
11. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
12. Pecadilho da juventude: Patopensenologia; Nosográfico.
13. Porão consciencial: Intrafisicologia; Nosográfico.
14. Posicionamento de esquiva: Autevoluciologia; Nosográfico.
15. Vínculo consciencial: Conscienciocentrologia; Homeostático.

AO RECONHECER EM SI A FUGACIDADE DE VÍNCULOS
AFETIVOS A CONSCIÊNCIA PERSPICAZ SENTE-SE DESAFIADA À RECICLAGEM CAPAZ DE PROMOVER O CONVÍVIO SADIO RUMO AO MEGAFRATERNISMO LIBERTÁRIO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, se identifica com a fugacidade de vínculos afetivos? Em caso afirmativo, qual atitude ou empenho tem realizado na superação de tal condição?
Filmografia Específica:
1. Amor sem Escalas. Título original: Up in The Air. País: EUA. Data: 2009. Duração: 109 min. Gênero:
Drama; & Romance. Idade (censura): 12 anos. Idiomas: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português; Inglês; Espanhol (em DVD). Direção: Jason Reitman. Elenco: George Clooney; Anna Kendrick; Danny McBride; Adhir Kalyan;
& Vera Farmiga. Produção: Jeffrey Clifford; Daniel Dubiecki; Ivan Reitman; & Jason Reitman. Direção de arte: Andrew Max Cahn. Roteiro: Jason Reitman; Sheldon Turner; & Walter Kim. Fotografia: Eric Steelberg. Música: Rolfe
Kent. Montagem: Dana E. Glauberman. Companhia: Paramount Pictures. Distribuidora: Paramount Pictures. Outros
dados: Globo de ouro por melhor roteiro em 2010. Sinopse: Ryan Bingham (George Clooney) vive realmente nas alturas.
Voando por todo o mundo a trabalho, ele não para nunca. Ao conhecer Alex (Vera Farmiga), colega viajante, descobre
o fato de a vida não valer pelas viagens, mas pelas conexões feitas pelo caminho.
2. Sexo sem Compromisso. Título original: No Strings Attached. País: EUA. Data: 2011. Duração: 108
min. Gênero: Comédia romântica. Idade: 14 anos. Idiomas: Inglês; Ucraniano. Cor: Colorido. Legendado: Português;
Inglês; Espanhol em DVD . Direção: Ivan Reitman. Elenco: Natalie Portman; Ashton Kutcher; Kevin Kline; Cary Elwes; & Greta Gerwig. Produção: Jeffrey Clifford; Joe Medjuck; & Ivan Reitman. Direção de arte: Greg Berry. Roteiro:
Elizabeth Meriwether; & Michael Samonek. Fotografia: Rogier Stoffers. Música: John Debney. Montagem: Dana
E. Glauberman. Companhia: Paramount Pictures. Distribuidora: Paramount Pictures. Sinopse: Emma (Natalie Portman) não deseja ter relacionamento sério, pois teme sofrer. Então propõe a Adam (Ashton Kutcher) se encontrarem tendo
o sexo como único objetivo. Ele topa mas, com o tempo, novos sentimentos florescem entre eles.
Bibliografia Específica:
1. Bauman, Zygmunt; Amor Líquido, sobre a Fragilidade dos Laços Humanos (Liquid love: on the Frailty
of Human Bonds); trad. Carlos Alberto Medeiros; 192 p.; 4 cap; 12 citações; 32 x 21 x 14 cm; Jorge Zahar Editor; Rio de
Janeiro, 2004; páginas 6, 20, 31, 37, 39, 48, 64 e 98.
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2. Vieira, Waldo; 100 Testes da Conscienciometria; 232 p.; 100 caps.; 14 refs.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 30 e 31.
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 62, 79, 81, 227 a 230, 238, 266,
295, 308, 437, 447, 449, 498, 507, 534 a 542, 663, 718, 753, 814, 933, 966, 980, 1.142, 1.287, 1.304, 1.386, 1.430 e 1.456.
4. Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols.
1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476
termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas;
19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 1.703.
5. Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes
Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.;
1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos. 12.576
termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do
Iguaçu, PR; 2009; páginas 196 e 345.
6. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices;
2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 128, 222 a 224, 317, 318, 403, 411, 413 a 424, 513, 552 a 555, 577, 624 a 628
e 716 a 733.
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FULGURAÇÃO PARAPSICOSFÉRICA
(ENERGOSSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A fulguração parapsicosférica é a exaltação temporária, nitidamente paraperceptível, da energosfera acesa de determinada conscin em função da potencialização das energias conscienciais (ECs) desta consciência sensitiva, epicêntrica, detonadora dos parafenômenos
sobre si própria, no holopensene vigoroso ou até mesmo irradiando pela psicosfera do grupo de
pessoas no ambiente.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo fulguração vem do idioma Latim, fulguratio, “o relampejar; relâmpago”. Apareceu no Século XIX. O primeiro elemento de composição para procede do idioma
Grego, pará, “por intermédio de; para além de”. O segundo elemento de composição psico deriva
também do idioma Grego, psykh, de psykhé, “alento; sopro de vida; alma”. A palavra esfera provém do idioma Latim, sphaera, “esfera; globo”, e esta do idioma Grego, sphaira, “todo corpo redondo; bola para jogar; esfera; objetos diversos em forma redonda; globo terrestre”. Surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Exaltação parapsicosférica. 2. Catarse parapsicosférica. 3. Exuberância bioenergética.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 17 cognatos derivados do vocábulo fulguração:
fúlgura; fulgural; fulgurância; fulgurante; fulgurar; fulguratura; fulgurita; fulgurite; fulgurítica;
fulgurítico; fulgurito; fúlguro; fulgurômetro; fulgurosa; fulguroso; prefulgurar; refulgurar.
Neologia. As 3 expressões compostas fulguração parapsicosférica, fulguração parapsicosférica eventual e fulguração parapsicosférica sistemática são neologismos técnicos da Energossomatologia.
Antonimologia: 1. Ignorância holochacral. 2. Apedeutismo energossomático. 3. Insensibilidade bioenergética. 4. Embotamento extrassensorial.
Estrangeirismologia: o upgrade consciencial pelas ECs; o rapport bioenergético interconsciencial; o background parapsíquico; o breakthrough bioenergético; o shielding energético;
o Acoplamentarium; o Energossomatorium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturidade das parapercepções energossomáticas.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da energossomaticidade; o instante de limpidez
e brilhantismo pensênico; os parapensenes; a parapensenidade.
Fatologia: o ato de chamar a atenção espontaneamente.
Parafatologia: a fulguração parapsicosférica; a expansão rápida da parapsicosfera; a liberação energética intensa e paraperceptível; a irradiação de paraluminosidade; a expressividade
holossomática inescondível; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética
energética e parapsíquica pessoal; a acuidade bioenergética; a aptidão holochacral; a abordagem
bioenergética; a ectoplasmia; o encapsulamento energético; a clarividência básica; a soltura energossomática; a incidência e frequência dos parafenômenos; a origem do fenômeno no estado vibracional do epicon; o parafenômeno com 2 epicons bioenergéticos, o emissor e o receptor; os nevoeiros bioenergéticos; o extrapolacionismo bioenergético; o irrompimento do psicossoma.

11276

Enciclopédia da Conscienciologia

III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo vontade-intenção-EC; o sinergismo força presencial–autoridade cosmoética; o sinergismo Central Intrafísica de Energia–Central Extrafísica de Energia; o sinergismo Voliciologia-Energossomatologia; o sinergismo omissão superavitária–voliciolina; o sinergismo força mentalsomática–expansão energética; o sinergismo carisma pessoal–voliciolina; o sinergismo voliciolina-extrapolacionismo; o sinergismo megatrafor-materpensene-voliciolina; o sinergismo efeitos da voliciolina–resultados gesconológicos; o sinergismo sensibilidade energética–paracérebro receptivo.
Principiologia: o princípio cósmico fundamental entre consciência e energia; o princípio da singularidade das energias conscienciais; a vivência do princípio da descrença; o princípio de contra parafatos não haverem parargumentos.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) assentando a automotivação interassistencial.
Teoriologia: a teoria do EV.
Tecnologia: as técnicas de aplicação das ECs; a técnica do arco voltaico craniochacral;
a técnica da assim-desassim; a técnica da soltura energossomática; as técnicas conscienciométricas; as técnicas evolutivas em geral; a técnica da megaeuforização; a técnica energética dos 30
metros; a técnica de autexpansão das energias conscienciais; a técnica da assepsia energética;
a técnica da projeção energética consciente; a técnica interassistencial da tenepes; a técnica do
encapsulamento parassanitário; as técnicas de sondagem bioenergética; as técnicas de desenvolvimento da clarividência.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; 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: os efeitos benéficos do EV; os efeitos instantâneos do EV; os efeitos benéficos ulteriores ao EV; os efeitos fisiológicos e parafisiológicos óbvios do EV à conscin lúcida; os
efeitos homeostáticos do EV; os efeitos multiplicadores positivos do EV; o efeito halo da energosfera humana; os efeitos autopotencializadores da intencionalidade maxifraterna.
Neossinapsologia: as paraneossinapses.
Ciclologia: o ciclo reflexão-decisão-realização; o ciclo absorção–exteriorização energética; o ciclo expansão–contração parapsicosférica.
Enumerologia: o indício de exteriorização ectoplásmica; o indício de assistencialidade
efetiva; o indício de amparabilidade extrafísica; o indício de veracidade discursiva; o indício de
incorruptibilidade cosmoética; o indício de hiperacuidade consciencial; o indício de acerto evolutivo.
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 intrafisicalidade medíocre–extrafisicalidade lúcida; o binômio abordagem intrafísica–abordagem extrafísica; o binômio ausência da voliciolina–
–autocomprometimento proexológico; o binômio falta da voliciolina–fechamento consciencial;
o binômio conação-voliciolina; o binômio sensitivo clarividente–parapsicosfera fulgurante.
Interaciologia: a interação Cosmoeticologia-Energossomatologia; a interação Central
Intrafísica de Energia–Central Extrafísica de Energia; a interação absorção energética–exteriorização energética; a interação atributos intraconscienciais–atributos extraconscienciais; a interação do minifluxo contínuo da autoconsciência–megafluxo contínuo do Cosmos; a interação
Etologia-voliciolina; a interação paracérebro-voliciolina; a interação pensenização-imantação;
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a interação EI-EC-EV; a interação EV-voliciolina; a interação voliciolina pessoal–vidência facial; a interação pensenosfera-energosfera; a interação essência-aparência.
Crescendologia: o crescendo primener-cipriene.
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 Energossomatologia-Parapercepciologia-Parafenomenologia.
Polinomiologia: o polinômio dieta balanceada–esteira ergométrica–sexo diário–sono
reparador; o polinômio euforin–primener–cipriene–extrapolacionismo parapsíquico; o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio postura-olhar-voz-gesto.
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; o antagonismo volição / abulia; o antagonismo voliciolina mentalsomática / voliciolina psicossomática; o antagonismo voliciolina aditivada / voliciolina ordinária; o antagonismo
decidofobia / voliciolina; o antagonismo inspiração benigna / inspiração baratrosférica; o antagonismo conscin casca grossa / conscin parapercipiente; o antagonismo energia consciencial nociva / energia consciencial defensiva; o antagonismo resplandecência parapsicosférica fixada
/ fulgurações parapsicosféricas fugazes.
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; o paradoxo do realce consciencial patrocinado pelo holossoma dispensar os artifícios de maquilagens, produções, flashes, holofotes, palcos, palanques
e passarelas.
Politicologia: a lucidocracia; a projeciocracia; a energocracia; a meritocracia; a assistenciocracia; a parapsicocracia; a cosmoeticocracia.
Legislogia: a lei da interassistencialidade bioenergética.
Filiologia: a evoluciofilia; a parapsicofilia; a decidofilia; a energofilia; a raciocinofilia;
a metodofilia; a assistenciofilia.
Sindromologia: a ectopia voliciolínica na síndrome da dispersão consciencial; o bloqueio voliciolínico na síndrome de burnout; a patologia voliciolínica nas síndromes compulsivas;
a síndrome da voliciopatia.
Mitologia: o mito da auréola santificadora.
Holotecologia: a volicioteca; a energeticoteca; a pensenoteca; a cognoteca; a experimentoteca; a maturoteca; a autopesquisoteca.
Interdisciplinologia: a Energossomatologia; a Holochacrologia; a Extrafisicologia;
a Parafenomenologia; a Parapercepciologia; a Parafisiologia; a Clarividenciologia; a Terapeuticologia; a Epiconologia; a Interassistenciologia; a Holopensenologia; a Megafocologia; a Autocogniciologia.
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 ree-
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ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o 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 fulgurator; 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 energeticus; o Homo sapiens
energovibratorius; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens maxifraternus; o Homo sapiens
experimentatus; o Homo sapiens paraperceptivus.
V. Argumentologia
Exemplologia: fulguração parapsicosférica eventual = o fenômeno parapsicosférico com
as pessoas jejunas quanto à paraperceptibilidade bioenergética; fulguração parapsicosférica sistemática = o fenômeno parapsicosférico com pessoas veteranas quanto à paraperceptibilidade bioenergética.
Culturologia: a Paraculturologia da Parapercepciologia; a Cultura da Energossomatologia.
Promoção. O fator desencadeante mais relevante na produção da fulguração parapsicosférica é a afinidade (rapport) do epicon, homem ou mulher, intermediário, simultaneamente com
a consciex amparadora e com a conscin megafocal, afora, em certos casos, outros amparadores
extrafísicos, inclusive da própria pessoa-megafoco.
Cenário. O cenário (set) da fulguração parapsicosférica pode ser o Acoplamentarium,
o Tertuliarium, o Holociclo, a sala de aula conscienciológica ou qualquer local (holopensene)
predisponente às manifestações das ECs da conscin epicêntrica.
Epicentrismo. O local de poder de irradiação energética do epicon lúcido, homem ou
mulher, influi significativamente no desencadeamento dos parafatos da fulguração parapsicosférica.
Resultados. Eis, além de outros, na ordem parafisiológica, 4 efeitos positivos das ocorrências adstritas aos parafenômenos das fulgurações parapsicosféricas:
1. Terapia. Melhoria do equilíbrio holossomático da conscin megafocal ou assistida.
2. Paraperceptibilidade. Ampliação da capacidade parapsíquica das conscins envolvidas.
3. Hiperacuidade. Incremento do potencial de apreensibilidade racional do conteúdo
dos parafenômenos (mensagem) do fluxo ideativo avançado, por parte das pessoas participantes
e do nível mnemônico do epicon.
4. Harmoniologia. Elevação do nível de harmonização e energia de megafraternidade
do holopensene local, a partir do acolhimento e encaminhamento de consciexes perturbadas ou
perturbadoras, do descarte das ECs patológicas gravitantes e dos desbloqueios energéticos corticais (intracerebrais) dos seres vivos presentes.
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Taxologia. Sob a ótica da Parapesquisologia, a fulguração parapsicosférica, em geral,
pode ser classificada em 3 categorias, nesta ordem lógica:
1. Energossomática: o momento de potencialização do energossoma; o orgasmo;
a absorção de ECs de amparador extrafísico ou por acesso à CEE.
2. Psicossomática: o momento de exaltação emocional homeostática; a recepção de boa
notícia; o reencontro com ente querido, conscin ou consciex.
3. Mentalsomática: o momento da vivacidade mentalsomática; o insight heurístico ou
verponológico; a captação de inspiração de amparador extrafísico ou por acesso à CEV.
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 fulguração parapsicosférica, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abordagem bioenergética: Energossomatologia; Neutro.
02. Acoplador energético: Energossomatologia; Homeostático.
03. Autodiscernimento energético: Energossomatologia; Homeostático.
04. Banho energético: Energossomatologia; Homeostático.
05. Chispa discernidora: Interassistenciologia; Homeostático.
06. Conscin antivoliciolínica: Energossomatologia; Nosográfico.
07. Dimener: Energossomatologia; Neutro.
08. Efeito do estado vibracional: Energossomatologia; Homeostático.
09. Energia consciencial livre: Energossomatologia; Neutro.
10. Energosfera pessoal: Energossomatologia; Neutro.
11. Escala das parapercepções: Autoparapercepciologia; Homeostático.
12. Estado vibracional: Energossomatologia; Homeostático.
13. Interleitura parapsicosférica: Energossomatologia; Neutro.
14. Irrompimento do psicossoma: Psicossomatologia; Homeostático.
15. Voliciolina: Voliciologia; Neutro.

ATRAVÉS DAS PRÁTICAS INTERASSISTENCIAIS, A FULGURAÇÃO PARAPSICOSFÉRICA TORNA-SE PARAFENÔMENO HABITUAL INCORPORADO À SINALÉTICA ENERGÉTICA E PARAPSÍQUICA DO SER DESPERTO VETERANO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, vivencia a condição da fulguração parapsicosférica? Em relação a você e às outras conscins também? De modo esporádico ou contínuo?
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FUNÇÃO AMPARADORA
(AMPAROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A função amparadora é o ato, processo, conduta, ação ou técnica da conscin lúcida capaz de torná-la mais assistencial por meio da imitação ou buscando viver à semelhança do amparador (ou amparadora) extrafísico de função.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo função provém do idioma Latim, functio, “trabalho; exercício;
consecução; funcionamento”, de fungor, “cumprir; desempenhar; exercer; executar; satisfazer”.
Surgiu no Século XVII. A palavra amparador vem do mesmo idioma Latim, anteparare,
“preparar de antemão; dispor antecipadamente; aparelhar; pôr algo à frente para proteger”.
Apareceu no Século XIV.
Sinonimologia: 01. Função de amparador. 02. Função de amparadora. 03. Função assistencial. 04. Função interassistencial. 05. Técnica de amparador. 06. Técnica de amparadora.
07. Imitação de amparador. 08. Imitação de amparadora. 09. Imitação proativa. 10. Prototipia
evolutiva.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 22 cognatos derivados do vocábulo função: antifunção; antifuncionalidade; antifuncionalismo; autofunção; bifuncional; disfunção; disfuncional; funcional; funcionalidade; funcionalismo; funcionalista; funcionalística; funcionalístico;
funcionalizar; funcionamento; funcionar; funcionária; funcionário; funcionarismo; multifuncional; multifuncionalidade; polifuncional.
Neologia. As 3 expressões compostas função amparadora, função amparadora básica
e função amparadora evoluída são neologismos técnicos da Amparologia.
Antonimologia: 1. Condição de amparando. 2. Condição de assistido.
Estrangeirismologia: o strong profile.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à interassistencialidade cosmoética.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os
prioropensenes; a prioropensenidade.
Fatologia: a função amparadora; a assistência interconsciencial; a função mantendo
o órgão; a função magna da autocognição no caminho da evolução.
Parafatologia: a função de amparador; a função de amparadora; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a iscagem consciencial lúcida; a soltura energossômica; o amparador extrafísico de função na condição de cobaia evolutiva útil; o convívio da conscin tenepessista com o amparador de função; o nível do entendimento da conscin lúcida quanto ao amparador
extrafísico de função; a amizade interdimensional; a camaradagem interassistencial.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo (trio) das energias conscienciais (ECs) a 3 (amparador
extrafísico / assistente / assistido).
Principiologia: o princípio da afinidade consciencial.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria e a prática da interassistencialidade.
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Tecnologia: a técnica da tentativa e acerto; a técnica das 50 vezes mais.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da tenepes.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Proexologia.
Efeitologia: os efeitos cognitivos da solidariedade interassistencial.
Neossinapsologia: as neossinapses geradas pela interassistencialidade multidimensional.
Ciclologia: o ciclo amparador intrafísico–amparador extrafísico.
Binomiologia: o binômio assistente-assistido; o binômio interassistencial tenepes-ofiex;
o binômio miniproéxis-maxiproéxis; o binômio amparador intrafísico–amparador extrafísico;
o binômio consolação-esclarecimento; o binômio excesso-carência; a função do binômio funil do
renascimento–fole do soma; a função do binômio Paragenética-Genética.
Interaciologia: a interação amparador-amparando; a interação das funções e as múltiplas implicações evolutivas.
Crescendologia: o crescendo assistido hoje–assistente amanhã.
Trinomiologia: a função do trinômio Holobiografologia-Holomnemônica-Parageneticologia.
Polinomiologia: o polinômio EV–arco voltaico craniocrachal–tenepes–ofiex.
Antagonismologia: o antagonismo abrir os braços / cruzar os braços; o antagonismo
tradição / renovação.
Politicologia: a interassistenciocracia.
Legislogia: a lei do contágio; a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei do maior esforço; as leis da proéxis; a lei de ação e reação; a lei do exemplarismo; a lei da evolução.
Filiologia: a assistenciofilia; a conscienciofilia.
Mitologia: a Antimitologia.
Holotecologia: a assistencioteca; a parapedagogoteca; a pensenoteca; a despertoteca;
a experimentoteca; a cosmoeticoteca; a convivioteca.
Interdisciplinologia: a Amparologia; a Ortomimeticologia; a Exemplologia; a Interassistenciologia; a Autevoluciologia; a Autocosmoeticologia; a Autoproexologia; a Autexperimentologia; a Conviviologia; a Intrafisicologia; a Extrafisicologia.
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 pa-
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rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens energossomaticus;
o Homo sapiens maxifraternus; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens evolutiens;
o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens teleguiatus.
V. Argumentologia
Exemplologia: função amparadora básica = a da conscin praticante da tenepes; função
amparadora evoluída = a da conscin mantenedora da ofiex pessoal.
Culturologia: a cultura da interassistencialidade.
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 função amparadora, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amparador extrafísico: Interassistenciologia; Homeostático.
02. Assistência do assistido: Interassistenciologia; Homeostático.
03. Atitude pró-amparador extrafísico: Interassistenciologia; Homeostático.
04. Atrator: Evoluciologia; Neutro.
05. Companhia eletiva: Conviviologia; Neutro.
06. Epicon lúcido: Evoluciologia; Homeostático.
07. Ganho evolutivo: Autevoluciologia; Homeostático.
08. Imitação evolutiva: Autevoluciologia; Homeostático.
09. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
10. Personalidade singular: Evoluciologia; Homeostático.
11. Referência: Autevoluciologia; Neutro.
12. Sinalizador evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.

A TÉCNICA DA FUNÇÃO AMPARADORA É EXTRAORDINÁRIO RECURSO EVOLUTIVO PARA TODA CONSCIN,
HOMEM OU MULHER, QUANDO DISPOSTA A RECICLAR
OS PRÓPRIOS ESFORÇOS DE AUTOCOGNIÇÃO LÚCIDA.
Questionologia. Qual o nível da interação mantida por você, leitor ou leitora, com o amparador extrafísico? Você já tem capacidade para imitar as posturas evolutivas do amparador?
Você está plenamente consciente da função para a qual foi chamado?
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DO
INTERMISSIVISTA
(PROEXOLOGIA)

I. Conformática
Definologia. A função do intermissivista é a tarefa, atribuição, encargo e incumbência da
interassistencialidade evolutiva, executada por meio de longa série de automanifestações multifacetadas, aceita e abraçada por parte da conscin lúcida, homem ou mulher, em função da admissão
pessoal, espontânea, clara e pacífica da responsabilidade por ter concluído o Curso Intermissivo
(CI) pré-ressomático.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo função provém do idioma Latim, functio, “trabalho; exercício; consecução; funcionamento”, e este de fungor, “cumprir; desempenhar; exercer; executar; satisfazer”.
Surgiu no Século XVII. O prefixo inter deriva do mesmo idioma Latim, inter, “no interior de
2; entre; no espaço de”. A palavra missão vem igualmente do idioma Latim, missio, missionis,
“ação de enviar; remessa; missão”, de missum, supino de mittere, “mover; mandar; partir; deixar
ir; soltar; largar; lançar; atirar”. Apareceu no Século XIII. O sufixo ista procede do idioma Grego,
istes, designando “adepto; aderente; seguidor; partidário”.
Sinonimologia: 01. Atribuição do intermissivista. 02. Responsabilidade do intermissivista. 03. Alçada do intermissivista. 04. Encargo do intermissivista. 05. Capacidade do intermissivista. 06. Competência do intermissivista. 07. Esfera do intermissivista. 08. Trabalho do intermissivista. 09. Incumbência do intermissivista. 10. Gestão do intermissivista.
Neologia. As duas expressões compostas função do intermissista individual e função do
intermissivista grupal são neologismos técnicos da Proexologia.
Antonimologia: 1. Evitação do intermissivista. 2. Omissuper do intermissivista.
Estrangeirismologia: o outsider evolutivo da Ciência Convencional; o outsider evolutivo da Religião; a consciential proficiency; o evolutionary know-how; o assistential job.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade evolutiva proexológica.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Proexologia; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os
prioropensenes; a prioropensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; a sustentação
intrafísica da reciclagem autopensênica intermissiva; o empenho pelo carregamento na autopensenidade no pen; a autocontribuição à reurbanização holopensênica da Terra.
Fatologia: a função do intermissivista; as atribuições físicas e extrafísicas de quem reconhece ter concluído o Curso Intermissivo pré-ressomático; a vida não-convencional; a exemplificação silenciosa dos valores evolutivos.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; os deveres inerentes à paraprocedência; a materialização intrafísica
das paralições evolutivas hauridas; o desafio de honrar os paracompromissos intermissivos.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo paraperceptibilidade-perceptibilidade com autoconscientização multidimensional (AM).
Principiologia: o princípio da descrença; o princípio da evolução consciencial; o princípio da inexistência de privilégios evolutivos.
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Codigologia: a teática do código pessoal de Cosmoética (CPC); o auxílio à implantação
do código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria da Seriexologia; a parateática dos Cursos Intermissivos; a amortização dos endividamentos da teoria das interprisões grupocármicas; a teoria das cláusulas pétreas na Proexologia.
Tecnologia: a mnemotécnica ínsita à Holomnemônica; a técnica da recin; a técnica de
reeducação consciencial continuada.
Voluntariologia: o voluntariado tarístico; o paravoluntariado.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das autorretrocognições; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo; o laboratório conscienciológico da proéxis.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Intermissivistas.
Efeitologia: os efeitos da autoparaprocedência; os efeitos repercussivos do Curso Intermissivo na conscin intermissivista.
Neossinapsologia: as neossinapses derivadas das paraneossinapses inatas.
Ciclologia: o ciclo intermissão 1–intrafisicalidade–intermissão 2; o ciclo cursar-cumprir; o ciclo sementeira-colheita.
Enumerologia: o conceito da pessoa; a consideração social; a idoneidade moral; a ficha
limpa; o papel social; a categoria cultural; o traço intelectivo.
Binomiologia: o binômio seriéxis-autoproéxis; o binômio lucidez-autorretrocognição;
o binômio intermissão–vida humana; o binômio recebimento extrafísico–retribuição intrafísica;
o binômio megaoportunidade evolutiva–megarresponsabilidade interconsciencial.
Interaciologia: a interação preparatório extrafísico–preparatório intrafísico; a interação papel social–papel parassocial.
Trinomiologia: o trinômio ressoma-dessoma-intermissão; o trinômio atos-fatos-parafatos; o trinômio sinalética anímica–sinalética bioenergética–sinalética parapsíquica; o trinômio
consciência-tempo-dimensões; o trinômio estado intrafísico–estado extrafísico–estado projetado;
o trinômio holofilosófico universalismo-maxifraternismo-Cosmoética.
Polinomiologia: o polinômio autolucidez-racionalidade-lógica-coerência; o polinômio
percepção-Percepciologia-parapercepção-Parapercepciologia; o polinômio autopesquisas-heteropesquisas-parapesquisas-multipesquisas.
Antagonismologia: o antagonismo teoria intermissiva / prática proexológica; o antagonismo direitos / privilégios.
Politicologia: a proexocracia (Cognópolis); a invexocracia; a conscienciocracia; a meritocracia; a evoluciocracia; a democracia; a parapsicocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo aplicada à depuração vivencial da autocosmoética; a lei evolutiva da interassistencialidade.
Filiologia: a neofilia; a proexofilia; a evoluciofilia; a intermissiofilia; a autocogniciofilia; a parapsicofilia; a pesquisofilia.
Mitologia: a desconstrução dos mitos.
Holotecologia: a intermissioteca; a holomnemoteca; a retrocognoteca; a pedagogoteca;
a seriexoteca; a projecioteca; a parapsicoteca.
Interdisciplinologia: a Proexologia; a Autodiscernimentologia; a Autopesquisologia;
a Experimentologia; a Evoluciologia; a Cosmovisiologia; a Parapercepciologia; a Tenepessologia;
a Ofiexologia; a Despertologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a consciex amparadora de função.
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 proexologus; o Homo sapiens intermissivista; o Homo
sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo
sapiens interassistens; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens offiexista.
V. Argumentologia
Exemplologia: função do intermissivista individual = o desempenho e a consecução de
tarefa atinente à programação existencial quando em bases exclusivamente pessoais; função do
intermissivista grupal = o desempenho e a consecução compartilhada de tarefa atinente à maxiprogramação existencial quando em bases grupais.
Culturologia: a cultura proexológica; a cultura parapsíquica interassistencial.
Taxologia. Sob a ótica da Autoproexologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 44
funções ou encargos passíveis de serem atribuídos à conscin lúcida, homem ou mulher, quando
intermissivista e autoconsciente das próprias responsabilidades quanto à consecução da programação existencial:
01. Amparador. Buscar fixar a telepatia funcional permanente com o amparador extrafísico de função intensificando a interassistencialidade teática.
02. Antitoxicomania. Eliminar explicitamente os chamados vícios sociais do fumo, das
bebidas alcoólicas e dos tóxicos em geral.
03. Artigos. Escrever artigos e livros técnicos qualificados para os periódicos e editoras
conscienciológicas ampliando as pesquisas e os debates.
04. Autonomia. Promover a saída do holopensene da família nuclear, no tempo certo,
a fim de cumprir a autoproéxis, evitando deixar rastros negativos ou desfalques de ordem moral.
05. Autopensenologia. Buscar não mais pensenizar mal dos outros sem perder a consecução das autocríticas e heterocríticas cosmoéticas.
06. Autopesquisologia. Tornar-se pesquisador independente ou paracientista conscienciológico firmando-se no autodidatismo para o resto da vida humana.
07. Autoproexologia. Admitir, identificar, priorizar e buscar executar a própria programação existencial (autoproéxis) segundo o planejamento de curto, médio e longo prazo.
08. Autorreflexão. Desenvolver o hábito regular da autorreflexão produtiva como rotina pessoal útil.
09. Autorretrocogniciologia. Buscar recordar de autovivências pré-dessomáticas, esclarecedoras e confirmadas.
10. Centrais. Acessar, com interesse interassistencial e ajuda de amparador extrafísico,
às Centrais Extrafísicas.
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11. Codigologia. Compor e aplicar permanentemente o código pessoal de Cosmoética
no âmbito do holopensene do código grupal de Cosmoética.
12. Comunicologia. Buscar aperfeiçoar a comunicação interconsciencial em público,
melhorando a aplicação do laringochacra e a extroversão na convivialidade.
13. Consciencioterapia. Submeter-se às avaliações conscienciométricas na condição de
evoluciente, aprendendo a valorizar as heterocríticas recebidas.
14. Conscin-cobaia. Atuar voluntariamente na condição de conscin-cobaia nos Cursos
de Conscienciometria.
15. Consultoria. Pertencer ao quadro atuante do Conselho dos 500 da Cognópolis, notadamente se residente em Foz do Iguaçu.
16. Cursos. Participar na condição de aluno, monitor ou docente dos Cursos de Conscienciologia.
17. Debatologia. Participar ativamente dos debates conscienciológicos quando úteis às
pesquisas técnicas em grupo.
18. Desassim. Ser tecnicamente profissional nas vivências onipresentes e ininterruptas
das desassimilações energéticas simpáticas.
19. Descrenciologia. Reconhecer e aplicar o princípio da descrença, promovendo a experimentação pessoal em todas as iniciativas e pesquisas.
20. Despertologia. Trabalhar, o tempo todo, com o fito de alcançar a condição do ser
desassediado, permanente, total ou desperto.
21. Economiologia. Procurar compor oportunamente o próprio pé-de-meia a fim de estabelecer e manter a independência econômico-financeira.
22. Enciclopediologia. Buscar redigir verbetes para a Enciclopédia da Conscienciologia
na condição lúcida de verbetólogo(a) ou enciclopedista.
23. Energossomatologia. Dominar satisfatoriamente, na prática, de modo autoconvincente e confiável, o estado vibracional pessoal, ao modo de chave geral da vida humana.
24. Holotecologia. Frequentar, regularmente, a Holoteca a fim de viver atualizado mentalsomaticamente.
25. Idade. Buscar chegar à quarta idade física, com lucidez, em atividade útil e com
bom humor, se possível, até com duração pessoal de 3 dígitos.
26. Intelectualidade. Buscar alcançar, através das décadas, a rotina redonda do turno
intelectual pessoal.
27. Interassistenciologia. Demandar a condição pessoal de minipeça autoconsciente na
estrutura interativa e dinâmica do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial.
28. Invexologia. Vivenciar oportunamente, se for possível, a técnica da invéxis desde
a juventude sem aguardar a fase avançada da aposentadoria.
29. Itinerância. Ser docente itinerante disciplinado de Instituição Conscienciocêntrica
(IC) pedagógica.
30. Jubilaciologia. Viver sem perder de vista o atingimento possível do jubileu conscienciológico, evolutivo, à frente.
31. Laboratoriologia. Experimentar e frequentar os laboratórios técnicos conscienciológicos com o objetivo de ampliar a autocompetência nos autodesempenhos multidimensionais.
32. Maxidissidenciologia. Buscar vivenciar, se for necessário, a condição da maxidissidência cultura, conscienciológica, em função da mudança para neoparadigma ideológico.
33. Megagesconologia. Escrever e publicar a obra-prima escrita, pessoal, com vistas ao
autorrevezamento multiexistencial, interassistencial, secular e milenar.
34. Megatraforologia. Saber aplicar o próprio megatrafor a fim de eliminar o megatrafar pessoal.
35. Ofiexologia. Buscar obter, depois de décadas de interassistencialidade consciencial,
a oficina extrafísica pessoal.
36. Paraassepsiologia. Remover todos os bagulhos energéticos pessoais da própria vida
intrafísica o mais breve possível, cortando, ao mesmo tempo, os excessos dos requintes e suntuosidades.
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37. Paravisitaciologia. Buscar visitar extrafisicamente, quando possível, a comunex Interlúdio com a finalidade de ampliar a cosmovisão parapsíquica multidimensional.
38. Primener. Buscar entender e vivenciar, com proveito evolutivo, a primavera energética e as respectivas consequências.
39. Principiologia. Valorizar, em particular, a autovivência do princípio do exemplarismo pessoal.
40. Somatologia. Observar os cuidados com a manutenção do próprio soma (androssoma; ginossoma; vida ativa; carga horária de sono; dieta balanceada; controle do peso corporal).
41. Temperamentologia. Esforçar-se para burilar o próprio temperamento diminuindo
os autassédios, ampliando a autocrítica por meio das autavaliações conscienciais.
42. Tenepessologia. Praticar as tarefas energéticas, pessoais, diárias, da tenepes eliminando toda influência dogmática e castradora das religiões sobre a própria vida.
43. Transparência. Adotar sempre a autenticidade ou a cultura da transparência (glasnost) em todos os autoposicionamentos.
44. Voluntariologia. Ser voluntário ou voluntária atuante de Instituição Conscienciocêntrica.
Detalhamento. A partir destas 44 questões, a conscin interessada pode compor muitas
outras, com detalhes pessoais mais específicos e de maior cunho autoproexológico e evolutivo,
em função da própria fase etária, do grupocarma e da Holocarmologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a função do intermissivista, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Conscin não intermissivista: Interassistenciologia; Neutro.
02. Desafio da proéxis: Proexologia; Homeostático.
03. Direção megafocal: Proexologia; Neutro.
04. Função amparadora: Amparologia; Homeostático.
05. Funcionalidade: Intrafisicologia; Homeostático.
06. Intermissivista: Intermissiologia; Homeostático.
07. Intermissivista inadaptado: Parapatologia; Nosográfico.
08. Jubileu evolutivo: Intrafisicologia; Homeostático.
09. Megadesafio do intermissivista: Maxiproexologia; Homeostático.
10. Ofiexologia: Assistenciologia; Homeostático.
11. Personalidade consecutiva: Seriexologia; Neutro.
12. Pré-intermissivista: Intrafisicologia; Homeostático.
13. Radicação vitalícia na Cognópolis: Ressomatologia; Homeostático.
14. Tirateima do intermissivista: Intrafisicologia; Homeostático.
15. Triatleta conscienciológico: Experimentologia; Homeostático.

AS ATRIBUIÇÕES DA CONSCIN LÚCIDA INTERMISSIVISTA
VARIAM CONFORME A IDADE FÍSICA E O PERÍODO
DE AUTOVIVÊNCIA DA EXISTÊNCIA HUMANA, EXIGINDO
AUTODISCERNIMENTO NAS ESCOLHAS DAS TAREFAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite ser intermissivista? Quais critérios emprega na seletividade das próprias tarefas evolutivas?
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FUNCIONALIDADE
(INTRAFISICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A funcionalidade é a qualidade concernente à função prática ou funções orgânicas vitais de algo, órgão, instrumento, aparelho ou realidade capaz de funcionar ou demonstrar desempenho satisfatório dos próprios fins utilitários.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo funcional deriva do idioma Francês, fonctionnel, “funcional”, e este do idioma Latim, functi, “trabalho; exercício; consecução; complemento; termo”, ligado ao verbo depoente fungor, “cumprir; desempenhar; exercer; satisfazer; executar; pagar alguma dívida;
empregar; fluir; padecer; ser pago”. A palavra funcionalidade surgiu no Século XX.
Sinonimologia: 01. Funcionalismo. 02. Fisiologia. 03. Fisiologismo. 04. Dinamogenia. 05. Ergonomia. 06. Euortesia. 07. Homeostasia. 08. Homeostática. 09. Descarte dos excessos. 10. Correção; naturalidade.
Neologia. As duas expressões compostas funcionalidade básica e funcionalidade evoluída são neologismos técnicos da Intrafisicologia.
Antonimologia: 01. Disfuncionalidade. 02. Antifuncionalidade. 03. Antifuncionalismo. 04. Antifisiologia. 05. Antiergonomia. 06. Ataxodinamia. 07. Excesso do luxo. 08. Decoração faustosa; ostentação; pedantismo; suntuosidade. 09. Afetação; rebuscamento; requinte. 10.
Chiquê; espalhafato; exagero manifesto; exibicionismo; extravagância; gala; imponência; ostentação.
Estrangeirismologia: os functionality issues.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Fisiologia, em geral, na intrafisicalidade.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Funcionalidade: ideal despertológico.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Fisiologia predominante; os ortopensenes; a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade.
Fatologia: a funcionalidade; a bifuncionalidade; a multifuncionalidade; os multimeios;
os multiusos das coisas; a concepção do produto relativa à forma física e à funcionalidade; a anteposição da funcionalidade aos requintes e suntuosidades; os objetos funcionais; a funcionalidade,
a Fisiologia e a Ergonomia devendo predominar sobre a Estética; a manutenção da continuação
da vida por meio da funcionalidade sadia; a funcionalidade como sendo comodidade, conforto,
praticidade, pragmatismo e utilitarismo; o uso ou aplicação fácil das coisas; o objeto pronto para
funcionar; o utilitário eficaz; o emprego imediato dos instrumentos eficientes; a disfuncionalidade; os acidentes de trabalho; a confiabilidade; a antiburocracia; a desburocratização; a homeostasia; a superação da necessidade ilusória de superioridade material.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as manifestações
intrafísicas predominando sobre as manifestações extrafísicas da conscin lúcida; a sinalética energética e parapsíquica pessoal.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo funcionalidade-proficiência.
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Principiologia: o princípio do utilitarismo somático; o princípio da função vivificar
o órgão.
Teoriologia: a teoria do equilíbrio máximo possível.
Tecnologia: as técnicas da Ergonomia; as técnicas da Consciencioterapia; as técnicas
da Parapercepciologia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores.
Efeitologia: os efeitos patológicos da aristocracia.
Ciclologia: o ciclo da imaturidade dos pecadilhos da mocidade (moça, rapaz).
Enumerologia: a análise funcional; o nível funcional; a autonomia funcional; a solução
funcional; a reeducação funcional; o equilíbrio funcional; a técnica funcional.
Binomiologia: o binômio função-Estética; o binômio saúde-funcionalidade; o binômio
funcionalidade-segurança; o binômio funcionalidade-produtividade.
Interaciologia: a interação funcionalidade-usabilidade; a interação funcional menor esforço físico–maior desempenho intelectual.
Crescendologia: o crescendo funcionalidade eletrônica–Fisiologia Humana.
Trinomiologia: o trinômio ideal mais difícil funcionalidade-Ergonomia-Estética.
Polinomiologia: o polinômio criatividade-funcionalidade-usabilidade-confiabilidade.
Antagonismologia: o antagonismo detalhismo / perfeccionismo; o antagonismo funcionalidade / utopia.
Paradoxologia: o paradoxo da simplicidade megafuncional.
Politicologia: o feudalismo; o medievalismo.
Filiologia: a biofilia.
Holotecologia: a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Fisiologia; a Parafisiologia; a Ergonomia;
a Antropobiologia; a Arquiteturologia Funcional; a Filologia; a Matematicologia; a Sociologia;
a Desempenhologia; a Eficienciologia; a Gerontologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a personalidade analfabeta funcional; 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 analfabeto funcional.
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 analfabeta funcional.
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Hominologia: o Homo sapiens functionalis; o Homo sapiens energossomaticus; o Homo
sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens systemata; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens megagestor; o Homo sapiens eumathicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: funcionalidade básica = a relativa ao universo da Somatologia; funcionalidade evoluída = a relativa ao universo da Autoparapercepciologia.
Culturologia: a cultura da Ergonomia.
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 funcionalidade, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Alcova blindada: Intrafisicologia; Homeostático.
02. Atraso de vida: Etologia; Nosográfico.
03. Autocontingenciamento: Intrafisicologia; Neutro.
04. Automóvel: Intrafisicologia; Neutro.
05. Biofilia: Intrafisicologia; Neutro.
06. Ganho evolutivo: Autevoluciologia; Homeostático.
07. Marca de excelência: Evoluciologia; Neutro.
08. Objeto ajustado: Intrafisicologia; Neutro.
09. Residência proexogênica: Intrafisicologia; Homeostático.
10. Sinalizador evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.
11. Teaticologia: Intrafisicologia; Homeostático.
12. Usabilidade: Experimentologia; Neutro.

A FUNCIONALIDADE JAMAIS DEVE SER MENOSPREZADA
PELA CONSCIN LÚCIDA TENDO EM VISTA A EFICÁCIA
DOS ESFORÇOS EVOLUTIVOS PESSOAIS E GRUPAIS
EM TODOS OS CONTEXTOS INTRA E EXTRAFÍSICOS.
Questionologia. Qual o nível da atenção dada por você, leitor ou leitora, à funcionalidade das coisas? Você tem aperfeiçoado a usabilidade dos objetos e realidades?
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
(EPISTEMOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A fundamentação teórica é o ato mentalsomático de a conscin, homem ou
mulher, assentar cognitivamente as bases, postulados, hipóteses, conjecturas, ideias, princípios ou
definições, sistematizadas e metodizadas, de alguma linha de conhecimento, constituindo o alicerce intelectivo de pesquisas, experimentos e vivências, intra ou extrafísicas, práticas e diretas.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo fundamento provém do idioma Latim, fundamentum, “fundamento;
alicerce”. Surgiu no Século XIII. O vocábulo teórico vem do idioma Latim Tardio, theoricus, “especulativo; contemplativo”, e este do idioma Grego, theórikós, “relativo a teorias”. Apareceu no
Século XV.
Sinonimologia: 1. Respaldo teórico. 2. Sustentação teórica. 3. Arrimo teórico. 4. Base
teórica. 5. Estruturação teórica. 6. Substrato intelectivo teórico. 7. Embasamento teórico.
Neologia. As duas expressões compostas fundamentação teórica mimética e fundamentação teórica reciclogênica são neologismos da Epistemologia.
Antonimologia: 1. Insipiência teórica. 2. Desconhecimento teórico. 3. Incompreensão
teórica. 4. Desinteresse teórico. 5. Fundamentação teática.
Estrangeirismologia: o addendum nas exposições tarísticas; as peças vinculativas no
puzzle autocognoscente; o upgrade da intelecção autevolutiva; a visão omnicientífica urbi et orbi
na cotidianidade; o startup ideativo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à autocognição evolutiva.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Teorias fundamentam práticas. Enquadremos autovivências cientificamente. Superemos posturas teoréticas.
Coloquiologia: o ato de juntar as pontas da teoria à prática; a autestruturação teórica enquanto item de série no exercício da tares; a racionalidade de buscar se saber aonde quer chegar;
a opção por abrir mão do filosofismo infértil; a neoverpon colocando a pulga atrás da orelha do
pesquisador consciencial; a azeitada no leque multiideativo pessoal.
Ortopensatologia: – “Conscienció ogo. Até mesmo o conscienciólogo, pesquisador da
consciência, vai sempre dessomar com teorias ainda não vivenciadas”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da predisposição autocognitiva avançada; o holopensene do autesclarecimento; a compatibilidade cognoscente da fôrma holopensênica pessoal do
intermissivista aos constructos conscienciológicos; a organização autopensênica; o abertismo neopensênico holofilosófico; o alinhamento intelectual ao holopensene da Evoluciologia; os genopensenes; a genopensenidade; a flexibilidade autopensênica frente a neoprincípios dissonantes do
status quo intraconsciencial; a amplitude lateropensênica estimulada; a complexificação intercorrelativa dos autopensenes; a efervescência neopensênica; a autamparabilidade pensênica sediada
no pen.
Fatologia: a fundamentação teórica; o subaproveitamento de oportunidades evolutivas
pelo deficit teoriológico; os excessos teoréticos; o teorismo inócuo; a fragilidade do argumento
puramente teórico; as premissas neoparadigmáticas expondo incoerências autevolutivas; a relativa
importância da teoria frente à prática; a superação da barreira teórica; o limite da autoverificabilidade; o multiacervo de neopostulados conscienciológicos; o autoposicionamento descrenciológico; o incremento das bases de processamento intelectivo; o fato de toda vivência enquadrar-se em
única ou mais teorias; a desacomodação intelectiva; os esforços cognitivos; a antidogmática;
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a qualificação pesquisística; a sofisticação autocognitiva; a extrapolação ideativa; a interpretatividade pessoal; a verbação; os autesforços em prol da vivência exemplarista de teorias evolutivas;
o associacionismo teórico-contextual qualificando a automundividencialidade; o neoconstructo
avançado impactando leitores predispostos; os relativos limites cronêmicos e proxêmicos das teorias; o reenquadramento de casuísticas pessoais; o questionamento de autovalores; a valorização
dos heteresforços pesquisísticos; o temperamento científico; o substrato às associações autocognitivas multidisciplinares; o dicionário cerebral teorístico; a classificação metodológica do conhecimento prático adquirido; o neoconceito instigando pesquisas in loco; o nível de aplicabilidade
prática da teoria; os neologismos conscienciológicos; a fundamentação teórica coadjuvando
a priorização autoproéxica; o denominador comum intelectivo à grupalidade maxiproexológica;
os neoconceitos expandindo a taquicognoscência; o arcabouço teoriológico pessoal fomentando
a paracomunicabilidade interassistencial; a composição do acervo autoparajurisprudenciológico;
o elemento neoideativo favorecendo a interpretatividade paravivenciológica; a capacidade vinculativa multitemática (Cosmovisiologia); o custo existencial de bancar a vivência de neoteoria antípoda ao modus operandi predominante na Socin; o escaneamento contextual incrementado; a capacidade personalíssima de autapreensibilidade; o potencial mitridatizador do pré-conhecimento
teórico; a sistematização omnicientífica dos conhecimentos multidimensionais proposta pela
Conscienciologia; a afinização intelectiva às teorias conscienciológicas sugerindo a condição de
intermissivista.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a Parexperimentologia aplicada ao enunciado teórico; o crivo mentalsomático; a evocação cognitiva de possíveis
vivências paradidáticas do Curso Intermissivo (CI); as possíveis retrossenhas intermissivas encriptadas nas teorias conscienciológicas; as neovariáveis parapesquisística; os autoinvestimentos
no parapsiquismo intelectual; a racionalidade parapsíquica; os postulados evolutivos enquanto
links intelectivos aos insights do amparo grafotécnico; a ampliação intelectiva do paraconstructo
teórico.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo pró-evolutivo Teoriologia-Autocodigologia; o sinergismo neocognição-autevolução; o sinergismo científico sistematização-metodização aplicado ao
conhecimento multidimensional; o sinergismo pensar-evocar.
Principiologia: o princípio da priorização mentalsomática; o princípio da descrença
(PD); o princípio retributivo dos aportes intelectuais.
Codigologia: os fundamentos teáticos do código Pessoal de Cosmoética (CPC); o neocódigo de conduta permeado por teorias pró-evolutivas.
Teoriologia: a teoria (1% do conhecimento fundamentado) unida à prática (99% da vivência desempenhada); as teorias conscienciológicas patrocinando o raciocínio evolutivo; as teorias evolutivas enquanto aportes autoproéxicos ao intermissivista atilado; a teoria do paraconhecimento; a teoria pontual ao momento existencial.
Tecnologia: o embasamento teórico das técnicas conscienciológicas; as técnicas de saturação mental temática; as técnicas autoconscienciométricas; as técnicas de omnipesquisa permanente; as técnicas de autorganização mentalsomática; as técnicas de Parametodologia Científica; as técnicas autocognitivas pessoais; as técnicas avançadas de leitura.
Laboratoriologia: o trio de laboratórios conscienciológicos mentaissomáticos (Holociclo, Holoteca, Tertuliarium); o laboratório conscienciológico da Autopensenologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Holofilosofia; o Colégio Invisível da Autocogniciologia; o Colégio Invisível dos Pesquisadores Conscienciológicos.
Efeitologia: o efeito das verdades relativas na recuperação de cons; os efeitos catárticos das teorias neoparadigmáticas; os efeitos esclarecedores das associações teáticas; os possíveis efeitos autodesassediadores do conhecimento evolutivo; os efeitos reeducadores das teorias
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interassistenciais; os efeitos da fundamentação teórica sobre a produtividade gesconológica; os
efeitos reciclogênicos das neoteorias impactantes sobre a reformulação de autoconvicções.
Neossinapsologia: o contato com teorias avançadas predispondo novas rotas sinápticas;
as neossinapses resultantes do reprocessamento de casuísticas e fatuísticas pessoais; as paraneossinapses intermissivistas sustentando o autabertismo neoparadigmático.
Ciclologia: o ciclo compreensão teórica (Mnemonicologia)–autovivência (Experimentologia)–neoparaengrama (Holomnemonicologia); o ciclo consensualidade vulgar–criticidade–discernimento; o ciclo teoria mateológica–teoria plausível–teoria vivenciada; o ciclo semente teórica–frutificação prática; o ciclo aula do Curso Intermissivo–aula de Conscienciologia.
Enumerologia: a fixação retroteórica; a contestação antiteórica; a especulação megateórica; a dedução parateórica; a concatenação interteórica; a expansibilidade multiteórica; a aplicabilidade neoteórica.
Binomiologia: o binômio retroteoria arraigada–autofossilização intelectiva; o binômio
compreensão da teoria–direção da prática; o binômio afinização teórica–pistas autoproexológicas; o binômio fatos-interpretações; o binômio inspiração-transpiração; o binômio enquadramento disciplinológico–viés analítico; o binômio elaboração ideativa–fluência comunicativa.
Interaciologia: a interação embasamento teórico–conceptualidade racional; a interação
teoria anacrônica–defasagem mentalsomática; a interação neoconstructo-neopensene.
Crescendologia: o crescendo fundamentação teórica–fundamentação teática; o crescendo da capacidade cognitiva analógica multifária; o crescendo automaturológico da inteligência contextual; o crescendo Epistemologia-Parepistemologia; o crescendo teoria científica–teoria omnicientífica; o crescendo do índice de intercompreensibilidade advindo da autocognição interassistencial; o crescendo da precisão dos autoconceitos; o crescendo da filtragem cognitiva.
Trinomiologia: a teaticidade do trinômio autovivenciológico refutar-retificar-ratificar
(Descrenciologia); o trinômio retribuicionista fundamentação teórica–autovivência prática–
–escrita interassistencial; o trinômio intelectualidade-comunicabilidade-parapsiquismo; o trinômio autoqualificação teórica–conteudística pessoal–competência tarística; o trinômio evolutivo
autocognição-autodiscernimento-autocosmoética; o trinômio tratado-enciclopédia-léxico.
Polinomiologia: o polinômio lucidez-coerência-logicidade-racionalidade aplicado às
teorias ainda não vivenciáveis.
Antagonismologia: o antagonismo cognitivo afinidade / repulsa; o antagonismo pesquisar / acreditar; o antagonismo verificabilidade prática / intangibilidade teorética.
Paradoxologia: o paradoxo de o aprofundamento teórico estruturar o aproveitamento
evolutivo prático; o paradoxo de a vivência poder ocorrer anteriormente à compreensão teórica.
Politicologia: a descrenciocracia; a autotaristicocracia; a autodiscernimentocracia; a lucidocracia; a cognocracia; a autexperimentocracia; a autopesquisocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à autocognição teórica pró-evolutiva; a lei da
causalidade; a lei da conservação holomnemônica das bagagens intelectivas; a lei da responsabilidade policármica proporcional à autocognição multidimensional haurida.
Filiologia: a teoricofilia; a leiturofilia; a evoluciofilia; a autorreeducaciofilia; a cienciofilia; a mentalsomatofilia; a metodofilia; a raciocinofilia; a teaticofilia.
Sindromologia: a síndrome da apriorismose; a síndrome da automimese fossilizadora;
a síndrome do teoricão; a síndrome da infradotalidade mentalsomática.
Maniologia: a mania de enquadrar neovivências em retroteorias.
Mitologia: o mito da objetividade científica absoluta; o mito da neutralidade científica
absoluta; a parerudição consciencial desconstruindo mitos multimilenares; o mito do sabe tudo.
Holotecologia: a autocognoteca; a cognoteca; a autodiscernimentoteca; a mentalsomatoteca; a raciocinoteca; a teaticoteca; a experimentoteca; a biblioteca pessoal.
Interdisciplinologia: a Epistemologia; a Autocogniciologia; a Autexperimentologia;
a Mentalsomatologia; a Autovivenciologia; a Criticologia; a Conteudisticologia; a Adaptaciologia; a Verbaciologia; a Criteriologia; a Abertismologia; a Analiticologia; a Didaticologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a pessoa teórica; a conscin intelectual; o ser desperto; a conscin tarística;
a conscin enciclopedista; o ser cognoscente; a conscin mentalsomática.
Masculinologia: o intermissivista; o líder intelectual; o teoricão; o teorista; o conscienciólogo; o intelectual; o omnipesquisador teático; o cético otimista cosmoético (COC).
Femininologia: a intermissivista; a líder intelectual; a teoricona; a teorista; a consciencióloga; a intelectual; a omnipesquisadora teática; a cética otimista cosmoética.
Hominologia: o Homo sapiens holophilosophus; o Homo sapiens autocognitivus; o Homo sapiens methodologus; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens eruditus; o Homo sapiens sapientior.
V. Argumentologia
Exemplologia: fundamentação teórica mimética = a assimilação cognitiva relativa
a princípios sectários, incontestáveis e irrefutáveis de linhas e vertentes religiosas, místicas ou
esotéricas, anacrônicas frente à autoproéxis; fundamentação teórica reciclogênica = o assentamento intraconsciencial, lúcido, racional e prático de constructos da Autevoluciologia a serem
pesquisados, desenvolvidos e vivenciados no decurso da existência intrafísica atual.
Culturologia: a cultura da teoricidade útil; a cultura da Holofilosofia; a cultura da
cosmovisão; a cultura da disseminação irrestrita do saber; a cultura da valorização do conhecimento; a cultura da associação de ideias; a cultura do continuísmo na atualização cognitiva.
Teaticologia. Pela ótica da Parerudiciologia, são listadas em ordem alfabética 20 neoteorias avançadas, consultáveis na literatura conscienciológica, cuja apreensão é capaz de ampliar
a polimatia quanto aos processos evolutivos pessoais e grupais, e cujo contato, vivência ou paravivência prática e direta é, teoricamente, inevitável a toda consciência ainda ressomável, anuente
ao nível evolutivo pessoal:
01. Teoria da Consciex Livre (CL).
02. Teoria da Despertologia.
03. Teoria da evolução em dimensões existenciais diferentes.
04. Teoria da evolução holossomática.
05. Teoria da holomemória.
06. Teoria da inseparabilidade grupocármica.
07. Teoria da Intermissiologia.
08. Teoria da Macrossomatologia.
09. Teoria da maximoréxis.
10. Teoria da Paracerebrologia.
11. Teoria da recomposição grupocármica.
12. Teoria da recuperação extrafísica de 100% dos cons.
13. Teoria da reurbex.
14. Teoria das Centrais Extrafísicas.
15. Teoria da serialidade existencial.
16. Teoria do compléxis.
17. Teoria do conscienciês.
18. Teoria do Curso Intermissivo.
19. Teoria do Homo sapiens serenissimus.
20. Teoria dos resgates na Baratrosfera.
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Taristicologia. No desempenho da interassistencialidade de ponta, o embasamento teórico pró-evolutivo pode otimizar o direcionamento dos autesforços, vetorizando e qualiquantificando cosmoeticamente a autodisposição ao aplicar o binômio ortointenção–vontade férrea em
prol do assistido, com maior lucidez cosmovisiológica. Assistamos com eficácia.
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 fundamentação teórica, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Afinidade cognitiva: Autocogniciologia; Homeostático.
02. Análise: Autodiscernimentologia; Neutro.
03. Aptidão a conhecer: Autexperimentologia; Neutro.
04. Autocientificidade: Autocogniciologia; Homeostático.
05. Barreira teórica: Autopesquisologia; Neutro.
06. Cognoscível: Cogniciologia; Neutro.
07. Conhecimento conscienciológico: Autocogniciologia; Homeostático.
08. Conjunção autocognitiva: Autocogniciologia; Homeostático.
09. Domínio cognitivo: Autocogniciologia; Neutro.
10. Intelecção: Mentalsomatologia; Homeostático.
11. Leitura correta: Cosmovisiologia; Homeostático.
12. Princípio megafocal: Intraconscienciologia; Homeostático.
13. Ricochete intelectivo: Mentalsomatologia; Neutro.
14. Thesaurus cerebral: Polineurolexicologia; Homeostático.
15. Viabilidade teática: Experimentologia; Homeostático.

OS INVESTIMENTOS COGNITIVOS DO PESQUISADOR
CONSCIENCIOLÓGICO EM PROL DA FUNDAMENTAÇÃO
TEÓRICA PESSOAL POTENCIALIZAM A ASSERTIVIDADE
E A COSMOVISÃO EM ATUAÇÕES INTERASSISTENCIAIS.
Questionologia. Qual importância você, leitor ou leitora, atribui à apreensão pessoal das
teorias da Conscienciologia? Considera a disponibilidade de neoconstructos evolutivos constituir
possível aporte mentalsomático capaz de impulsionar performances autoproexológicas?
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 411.
2. 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 66 a 69 e 71.

M. P. C.

Enciclopédia da Conscienciologia

11296

FUNDAMENTOS DA CONVIVIOLOGIA
(HOLOCONVIVIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. Os fundamentos da Conviviologia são o conjunto de princípios, teorias,
práticas, experimentos, técnicas, enunciados, pesquisas, conhecimentos e verpons estruturadores
do arcabouço científico e cosmoético do estudo dos convívios intraconscienciais, interconscienciais e extraconscienciais, favorecedores da evolução.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo fundamento vem do idioma Latim, fundamentum, “fundamento;
alicerce”. Surgiu no Século XIII. O vocábulo convívio deriva do mesmo idioma Latim, convivium, “participação em banquete; convidado”. Apareceu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Princípios da Conviviologia. 2. Corpus da Conviviologia. 3. Holofilosofia da Conviviologia. 4. Teoria da Conviviologia. 5. Alicerce científico da Conviviologia.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 17 cognatos derivados do vocábulo fundamento:
fundamentabilidade; fundamentação; fundamentada; fundamentado; fundamentador; fundamentadora; fundamental; fundamentalidade; fundamentalismo; fundamentalista; fundamentalística;
fundamentalístico; fundamentante; fundamentar; fundamentável; Fundamentologia; neofundamento.
Neologia. As duas expressões compostas minifundamentos da Conviviologia e maxifundamentos da Conviviologia são neologismos técnicos da Conviviologia.
Antonimologia: 1. Princípios da Física. 2. Corpus da Matemática. 3. Fundamentos da
Interconflitologia.
Estrangeirismologia: o Conviviarium; o Tertuliarium; o Acoplamentarium; o Debatorium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à convivialidade evolutiva.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da convivência evolutiva; o holopensene das interrelações interassistenciais; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; o materpensene da Conviviologia.
Fatologia: os fundamentos da Conviviologia; a estrutura científica embasadora da especialidade; a base filosófica do estudo das interrelações conscienciais; os neologismos técnicos;
a necessidade de ampliação das pesquisas sobre as modalidades de convívio; a necessidade de
neogescons da Ciência da Convivência; o estudo e a pesquisa das 200 teáticas do convívio
interconsciencial; a elaboração da proposta do manual da Conviviologia; o glossário técnico da
Conviviologia; os testes da Conviviologia; os experimentos da Conviviologia; a bibliografia
exaustiva específica (BEE) da Conviviologia; a videografia Específica da Conviviologia; as
especialidades e subespecialiadades da Conviviologia; a criação do Colégio Invisível da
Conviviologia (2005); os artigos científicos e os verbetes publicados com a especialidade
Conviviologia; os eventos científicos sobre a Conviviologia; a I Jornada de Conviviologia
(2006); o curso Fundamentos da Conviviologia (2012); as parcerias científicas entre os Colégios
Invisíveis da Conscienciologia; os debates técnicos; o workshop sobre Ortoconviviologia (2007);
as neoideias a partir das reuniões online; as crises de crescimento grupal provocadas pelo estudo
teático da Conviviologia; as reconciliações, autossuperações e recins necessárias na continuidade
e aprofundamento dos estudos da Conviviologia; a hipótese de o convívio evolutivo ampliar os
atributos conscienciais; a hipótese da acelaração da conquista da desperticidade ocorrer a partir da
ortoconvivialidade; o estudo dos amigos interassistenciais; o estudo da convivência
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interassistencial; o estudo dos retroconvívios; a viagem internacional de cunho científico e retrocognitivo; a pesquisa da convivialidade pró-desperticidade; a necessidade da formação de
massa crítica sobre Conviviologia a partir de neoverpons e neopublicações científicas.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a os limites da
parafetividade evolutiva; a autorretroconvivialidade; a teática da inteligência evolutiva (IE); a paraconvivialidade.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo Conviviologia-Paraconviviologia; o sinergismo Ortoconviviologia-Cosmoeticologia; o sinergismo Comunicologia-Interassistenciologia.
Principiologia: o princípio da convivência cosmoética; o princípio da empatia evolutiva.
Codigologia: o código pessoal da Cosmoética (CPC) aplicado às convivências e paraconvivências; o código grupal de Cosmoética (CGC) aplicado à maxiproéxis; o código duplista
de Cosmoética (CDC); o código de Cosmoética profissional (CCP); o código pessoal de convivialidade; o código de etiqueta profissional; o código de etiqueta social.
Teoriologia: as teorias das interrelações conscienciais; a teoria da intercompreensão
consciencial cosmoética.
Tecnologia: as técnicas do convívio sadio; a técnica da jardinagem aplicada à fitoconvivialidade madura; a técnica da zooterapia; a técnica da convivioterapia; a técnica do sociodrama; a técnica do sociograma; a técnica do conviviograma.
Voluntariologia: a busca pela interação sadia entre os voluntários da Conscienciologia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoética; o laboratório conscienciológico da dupla evolutiva; o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório
conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório conscienciológico da Paragenética.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia;
o Colégio Invisível da Paradireitologia.
Efeitologia: os efeitos evolutivos da convivência cosmoética; o efeito dos retroconvívios
na atual existência; os efeitos da empatia técnica nos convívios interassistencias.
Neossinapsologia: as neossinapses a partir da interlocução avançada interpares.
Ciclologia: o ciclo paraconvívio-convívio; o ciclo dessoma-intermissão-ressoma.
Enumerologia: o estudo das interrelações conscienciais; o estudo da coexistência pacífica subumana; o estudo da formação e manutenção da dupla evolutiva; o estudo das amizades
raríssimas; o estudo dos grupos evolutivos; o estudo das relações internacionais; o estudo da
inteligência conviviológica.
Binomiologia: a teática do binômio admiração-discordância; o binômio amor-afeição;
o binômio vínculo empregatício–vínculo consciencial; o binômio primeira impressão–materpensene; o binômio convívio maduro–reeducação recíproca; o binômio convívio-interassistência.
Interaciologia: a interação convívio-evolução; a interação Conviviologia-Parapoliticologia-Parassociologia-Paradireitologia-Paradiplomacia-Evoluciologia.
Crescendologia: o crescendo fitoconvívio–zooconvívio–convívio humano–paraconvívio;
o crescendo incompreensão-paciência-aprendizado-reconciliação-maturidade-intercompreensão.
Trinomiologia: o trinômio Conviviologia-Parapoliticologia-Evoluciologia; o trinômio
interrelação-interlocução-interdimensão; o trinômio parar-olhar-ouvir; o trinômio diagnóstico-padrões-personalidades.
Polinomiologia: o polinômio convivência–bom tom–higiene pensênica–reeducação
consciencial.
Antagonismologia: o antagonismo convívio social / isolamento social.
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Paradoxologia: o paradoxo de a conscin necessitar da autorreflexão contínua, ou do
solilóquio profícuo, a fim de melhorar a qualidade dos relacionamentos interconscienciais; o paradoxo de a conscin mais necessitada no estudo da Conviviologia tornar-se especialista do tema.
Politicologia: a conviviocracia; a cosmoeticocracia; a sociocracia; a parapolítica; o Paradireito; o Paradever; a Paradiplomacia; a democracia pura.
Legislogia: a lei de os afins se atraírem pelas experiências evolutivas e códigos pessoais
de Cosmoética.
Filiologia: a paraconviviofilia; a conviviofilia; a fitoconviviofilia; a zooconviviofilia;
a naturofilia; a conscienciofilia; a antropofilia.
Fobiologia: o estudo da conviviofobia; o estudo da sociofobia.
Sindromologia: o estudo da síndrome do ermitão.
Holotecologia: a convivioteca; a socioteca; a politicoteca; a fitoteca; a zooteca; a botanicoteca; a cosmoteca; a astrobioteca.
Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Holoconviviologia; a Omniconviviologia; a Fitoconviviologia; a Zooconviviologia; a Parassociologia; a Parapoliticologia; a Paradireitologia;
a Paradiplomaciologia; a Intrafisicologia; a Interassistenciologia; a Paraconviviologia; a Comunicologia; a Duplologia; a Teoriologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o conviviólogo; o conviviologista; o cognopolita; o ortoconviviólogo;
o fitoconviviólogo; o zooconviviólogo; o intermissivista; o duplólogo; o amigo raríssimo; o compassageiro evolutivo; o docente; o sociólogo; o parassociólogo; o tenepessista; o colegiologista;
o paradiplomata; o paradireitólogo.
Femininologia: a convivióloga; a conviviologista; a cognopolita; a ortoconvivióloga;
a fitoconvivióloga; a zooconvivióloga; a intermissivista; a duplóloga; a amiga raríssima; a compassageira evolutiva; a docente; a socióloga; a parassocióloga; a tenepessista; a colegiologista;
a paradiplomata; a paradireitóloga.
Hominologia: o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens socialis; o Homo sapiens communicalis; o Homo sapiens empathicus; o Homo sapiens interactivus; o Homo sapiens gregarius; o Homo sapiens universalis.
V. Argumentologia
Exemplologia: minifundamentos da Conviviologia = o conjunto de princípios considerando somente as interrelações conscienciais intrafísicas; maxifundamentos da Conviviologia
= o conjunto de princípios considerando as interrelações interdimensionais e multiexistenciais.
Culturologia: a cultura da interconvivência evolutiva.
Taxologia. Pela Holoconviviologia, o estudo do convívio pode ser classificado em
5 grandes áreas ou subespecialidades, listadas em ordem alfabética:
1. Autoconviviologia: o estudo da convivência da consciência consigo própria.
2. Extraconviviologia: o estudo da convivência da consciência com todos os objetos
externos ou inanimados, conhecimentos, energias, situações e ambientes intrafísicos ou interplanetários.
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3. Interconviviologia: o estudo da convivência da consciência com outras consciências,
e seres vivos, desde os mais simples até os mais avançados, incluindo o zooconvívio e o fitoconvívio.
4. Ortoconviviologia: o estudo da convivência da consciência com todos os seres vivos
de modo cosmoético.
5. Paraconviviologia: o estudo da convivência da consciência com as consciências extrafísicas e / ou com as consciências projetadas.
Conviviomática. Eis listagem, em ordem alfabética, de 100 temas da Conviviologia,
compondo assuntos de interesse, formulados a partir de associção de ideias, simples ou complexas, no formato de antagonismos, binômios, crescendos, interações e trinômios:
01. Antagonismo acolhimento / rejeição.
02. Antagonismo aglutinação / egoísmo.
03. Antagonismo amadorismo / profissionalismo.
04. Antagonismo amor / ódio.
05. Antagonismo anticonvivialidade / convivialidade.
06. Antagonismo apego / desapego.
07. Antagonismo autautoridade / autoritarismo.
08. Antagonismo autenticidade / dissimulação.
09. Antagonismo competitividade / intercooperação.
10. Antagonismo discordância patológica / coniunctio.
11. Antagonismo ditadura / democracia.
12. Antagonismo gestação humana / gescon.
13. Antagonismo inclusão social / exclusão social.
14. Antagonismo isolamento / gregarismo.
15. Antagonismo pobreza / riqueza.
16. Antagonismo preconceito / respeito.
17. Antagonismo simpatia / antipatia.
18. Binômio acanhamento-autismo.
19. Binômio admiração-discordância.
20. Binômio afetividade-sexualidade.
21. Binômio afinidade evolutiva–amizade raríssima.
22. Binômio autoexposição-autoconhecimento.
23. Binômio autoconvívio-autestima.
24. Binômio autodiscernimento-afetividade.
25. Binômio cidadania-coletividade.
26. Binômio concessão-exigência.
27. Binômio convergência-divergência.
28. Binômio convivialidade madura–grupalidade cosmoética.
29. Binômio conviviopatia-convivioterapia.
30. Binômio cosmograma-conviviomática.
31. Binômio criticidade-consenso.
32. Binômio desigualdade-alienação.
33. Binômio diálogo-desinibição (fórmula DD).
34. Binômio divisão política–seleção hierárquica.
35. Binômio empreendedorismo evolutivo–empresa conscienciocêntrica.
36. Binômio encontros de destino–dupla evolutiva.
37. Binômio eremitismo-fanatismo.
38. Binômio fidelidade-confiança.
39. Binômio fitoconvivialidade-zooconvivialidade.
40. Binômio fofin-fofex.
41. Binômio fraternismo-gratidão.
42. Binômio gentileza-generosidade.
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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.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.

Binômio heterocrítica-maturidade.
Binômio heteroperdão-reconciliação.
Binômio indiferença-humilhação.
Binômio indivíduo-sociedade.
Binômio interassistência–identidade cosmoética.
Binômio interlocução mentalsomática–intimidade evolutiva.
Binômio irritabilidade-animalidade.
Binômio limite cosmoético–estupro evolutivo.
Binômio manipulação-interprisão.
Binômio neocontato-conviviometria.
Binômio orgulho-inveja.
Binômio ortoconvivência–companhias evolutivas.
Binômio Parageopolítica-megafraternidade.
Binômio parapsiquismo-maxiconvivialidade.
Binômio Proxêmica-Distancêmica.
Binômio responsabilidade-convivialidade.
Binômio tenepessismo-paraconvivialidade.
Binômio vínculo consciencial–voluntariado.
Crescendo educação cidadã–conscientização parapolítica.
Crescendo globalização-Universalismo.
Crescendo patológico agressividade-conflito-belicismo-transmigração.
Interação algoz-vítima.
Interação ambição cosmoética–poder libertário–liderança maxifraterna.
Interação autoconvívio–saúde holossomática.
Interação conscin large–conscin miserê.
Interação conscin-cobaia–autoconscienciometria.
Interação conscin-cultura.
Interação conscin-mesologia.
Interação convivência-comunicação-interassistência.
Interação criança-adolescente-jovem-adulto-longevo.
Interação cuidador-assistido.
Interação desperto-semiconsciex.
Interação epicon-desperto.
Interação equipe de trabalho–trabalho em equipe.
Interação evoluciólogo-Serenão.
Interação exemplarismo–obra-prima.
Interação fauna-flora.
Interação ginossoma-androssoma.
Interação homem-animal.
Interação homem-máquina.
Interação indivíduo-organização.
Interação Instituições Conscienciocêntricas–aglutinação de intermissivistas.
Interação líder-liderado.
Interação paciência-intercompreensão.
Interação pacifismo-reurbanização.
Interação pais-filhos.
Interação personalidade consecutiva–identidade extra–personalidade atual.
Interação poliglotismo-multiculturalismo.
Interação possessividade-ciúmes.
Interação professor-aluno.
Interação projetor-tenepessista.
Interação semiconsciex-teleguiado autocrítico.
Interação sociedade-política.
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Interação teleguiado-evoluciólogo.
Interação tenepessista-epicon.
Trinômio autopesquisa-autoconhecimento-autossuperação.
Trinômio dependência-independência-interdependência.
Trinômio igualdade-liberdade-maxifraternidade.

Código. Pela Cosmoeticologia, eis lista de 20 teáticas da Ortoconviviologia, em ordem
alfabética, compondo o código de ortoconvivência interassistencial (COI), a ser empregado pela
consciência lúcida, ao modo de rotina útil e hábito saudável, nas oportunidades e instâncias de
convívio consciencial (auto, inter, extra, exo, fito, zoo, omni, holo e para):
01. Ambiente. Pela Paraecologia, a criação de tecnologia limpa (autossustentável)
é o primeiro ato de convívio interplanetário responsável.
02. Autoconvivência. A partir da Autoconviviologia, a autorreflexão é o primeiro ato de
autoconvívio evolutivo.
03. Comunicabilidade. Sob o enfoque da Comunicologia, o ortopensene expresso
é o primeiro ato de convívio cosmoético.
04. Duplismo. Com base na Duplologia, a formação da dupla evolutiva exitosa
é o primeiro ato de convívio maxifraterno.
05. Educação. Tendo em vista a Educaciologia, a adesão às normas locais é o primeiro
ato de convívio educativo.
06. Evolutividade. No contexto da Evoluciologia, acatar a condição de semperaprendente nos contatos diários com outras consciências é o primeiro ato de convívio rumo
à ascensão na escala evolutiva.
07. Extraconvivência. De acordo com a Extraconviviologia, o consumo consciente
é o primeiro ato de convívio responsável no uso dos aportes evolutivos.
08. Fitoconvivência. No âmbito da Fitoconviviologia, o plantio e cultivo de plantas
é o primeiro ato de convívio retributivo à flora.
09. Holomaturidade. Em Holomaturologia, valorizar e respeitar o nível evolutivo do
outro é o primeiro ato de convívio maduro.
10. Intelectualidade. Na Mentalsomatologia, o compartilhamento das ideias e achados
pesquisísticos com os compassageiros evolutivos é o primeiro ato de convívio mentalsomático.
11. Interassistencialidade. Sob o prisma da Interassistenciologia, o acolhimento energético no contato cotidiano é o primeiro ato de convívio interassistencial.
12. Organização. Na visão da Organizaciologia, a pontualidade é o primeiro ato de
convívio intercooperativo.
13. Paradireito. Por meio da Paradireitologia, criar o código grupal de Cosmoética
(CGC) é o primeiro ato de convívio gregário cosmoético.
14. Parapolítica. Pelos conceitos da Parapoliticologia, a livre expressão é o primeiro
ato de convívio democrático.
15. Parapsiquismo. Quanto a Parapercepciologia, o preparo e a prontidão interassistencial pela instalação do EV antes, durante e depois de cada encontro interconsciencial é o primeiro ato de convívio desassediador.
16. Parassociedade. Em função da Parassociologia, a interassistência ao núcleo familiar é o primeiro ato de convívio parassocial grupocármico.
17. Reeducação. Segundo a Reeducaciologia, a mudança de hábito para melhor é o primeiro ato de convívio reurbanizador.
18. Tares. Em Taristicologia, o exemplarismo cosmoético é o primeiro ato de convívio
parapedagógico.
19. Universalismo. À luz da Universalismologia, o abertismo consciencial é a primeira
porta a ser aberta no contato cosmoético com todos os seres e situações e o primeiro ato de
convívio universalista.
20. Zooconvivência. Sob a ótica da Zooconviviologia, a adoção e cuidados com animais
de estimação é o primeiro ato de convívio retributivo à fauna.
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Intrafisicologia. A Ciência Conviviologia se assenta na pesquisa e nos estudos das
relações e interações conscienciais manifestas, mais propriamente ditas, na dimensão intrafísica.
Quem já consegue conviver lucidamente com outras conscins na dimensão intrafísica rústica
poderá servir de exemplo para as consciexes intermissivistas interessadas.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com os fundamentos da Conviviologia, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aglutinação interconsciencial: Conviviologia; Neutro.
02. Aprofundamento da pesquisa: Experimentologia; Neutro.
03. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
04. Coedes: Conviviologia; Neutro.
05. Conduta cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
06. Convivência humana: Conviviologia; Neutro.
07. Elenco da Conscienciologia: Conviviologia; Homeostático.
08. Inconvivialidade: Autoconviviologia; Nosográfico.
09. Interação evolutiva: Autopesquisologia; Homeostático.
10. Interassistenciologia: Conviviologia; Homeostático.
11. Lição de vida: Conviviologia; Neutro.
12. Paraetologia: Parassociologia; Neutro.
13. Reeducação recíproca: Conviviologia; Homeostático.
14. Relação interconsciencial: Paraconviviologia; Neutro.
15. Senso de fraternidade: Conviviologia; Homeostático.

FUNDAMENTAR A CONVIVIOLOGIA DE MODO EXAUSTIVO,
DETALHISTA, TARÍSTICO, COSMOÉTICO E UNIVERSALISTA
AMPLIA AS CHANCES E POSSIBILIDADES DA REEDUCAÇÃO TRANSFORMADORA DOS CONVÍVIOS EVOLUTIVOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre os fundamentos do auto e heteroconvívio? Quais ganhos evolutivos pode auferir ou retribuir?
Bibliografia Específica:
1. Agostinho, Marcia Esteves; Bauer, Ruben; & Predebon, José; Orgs.; Convivencialidade: A Expressão da
Vida nas Empresas; 192 p.; 15 caps.; 12 enus.; 5 esquemas; 2 ilus.; 2 organogramas; 2 tabs.; 4 siglas; 2 websites; 111
refs.; 24 x 17 cm; br.; Atlas; São Paulo, SP; 2002, páginas 13 a 191.
2. Dimitrius, Jô-Ellan; & Mazzarella, Mark; Decifrar Pessoas: Como Entender e Prever o Comportamento
Humano (Reading People); revisores Maria Sylvia Castro de Azevedo Corrêa; & Maria Aparecida Pereira; trad. Sonia
Augusto; 322 p.; 12 caps.; 98 enus.; 1 entrevista; 12 ilus.; 2 apênds.; 23 x 16 cm; br.; 19ª Ed.; Alegro; São Paulo, SP;
2000; páginas 1 a 322.
3. Ganem, Frederico; Conviviologia; Artigo; Anais do II CINVÉXIS; Gestações Conscienciais; Revista; Ed.
Especial Vol. 4; N. 1; 1 E-mail; 10 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 33 refs.; Instituto Internacional de Projeciologia
e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2003; páginas 41 a 67.
4. Gilbert, Ilie; Conviviologia: A Ciência do Convívio; pref. Gilberto Freyre; 238 p.; 64 caps.; 16 enus.; 43
ilus.; 1 microbiografia; alf.; 21 x 14 cm; br.; Ibrasa; São Paulo, SP; 1979; páginas 10 a 225.
5. 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.
6. Rezende, Ana Luiza; & Araujo, Otávio; Qualificação do Convívio na Dupla Evolutiva: O Enriquecimento da Vida a Dois através da Interassistencialidade; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Ed. Especial; Vol. 10;
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N. 3; 2 E-mails; 3 enus.; 1 tab.; 6 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia
(CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Julho-Setembro, 2006; páginas 231 a 237.
7. Thomaz, Marina; Convívio com a Assistencialidade; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Ed. Especial; Vol. 10; N. 3; 1 E-mail; 2 enus.; 38 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia
(CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Julho-Setembro, 2006; páginas 267 a 279.
8. Tornieri, Sandra; Convivialidade Madura Pró-desperticidade; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral;
Ed. Especial; Vol. 10; N. 3; 7 enus.; 16 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia
(CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Julho-Setembro, 2006; páginas 238 a 251.
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FUSÃO SOCIAL
(CONVIVIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A fusão social é o estado teórico e prático da convivialidade da megafraternidade, em bases cosmoéticas e evolutivas, para todos os conscienciólogos e conscienciólogas.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo fusão vem do idioma Latim, fusio, “ação de derramar, espalhar; difusão; fusão; fundição”, e este de fundere, “verter; espalhar; derramar; deitar; lançar; desprender;
derreter; dispersar; largar; derrubar; borrifar”. Apareceu no Século XVII. O vocábulo social procede também do idioma Latim, socialis, “relativo aos aliados; de aliado; feito para sociedade; social; sociável; nupcial; conjugal”. Surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 01. Convivialidade aberta. 02. Universalismo teático. 03. Democracia
pura. 04. Fusão cultural. 05. Interação social. 06. Interação cultural. 07. Amalgamação social.
08. Amalgamação cultural. 09. Aglutinação social. 10. Aglutinação cultural.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 17 cognatos derivados do vocábulo fusão: fundente; fundição; fundida; fundido; fundidor; fundidora; fundir; fundível; fusionar; fusionista; infusibilidade; infusível; refundição; refundir; refusão; semifundida; semifundido.
Neologia. As 3 expressões compostas fusão social, fusão social rural e fusão social urbana são neologismos técnicos da Conviviologia.
Antonimologia: 1. Segregação social. 2. Discriminação social. 3. Tirania. 4. Ditadura.
5. Apartheid.
Estrangeirismologia: o rapport interconscins; a coniunctio; o Conviviarium; a aura popularis; a awareness afetiva; a amicability; o attachment; a friendship; a amitié amoureuse; o dia
de la amistad; a mescla de diferentes backgrounds culturais; o viver side by side.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à convivialidade fraterna aberta.
Filosofia: o Universalismo; o Megafraternismo; a Holofilosofia.
Unidade. A unidade de medida da fusão social é a concórdia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da sociabilidade; a convergência dos materpensenes das pessoas; os grafopensenes; a grafopensenidade conjunta; os ortopensenes; a ortopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os xenopensenes; a xenopensenidade; os grupopensenes; a grupopensenidade; os sociopensenes; a sociopensenidade; os harmonopensenes;
a harmonopensenidade; a equalização pensênica nos conteúdos evolutivos avançados.
Fatologia: a fusão social; a convivialidade aberta; a ultrapassagem das etnias; o Universalismo; o exercício aberto a todas as profissões dignas; o pleno acesso às culturas em geral; a vida com todos e não em convivialidade à parte, separada do restante da Socin; a liberdade do cidadão e da cidadã; a emancipação como sinal constitutivo da cidadania; a vida social antipreconceituosa; a abertura do apriorismo das pessoas; a coexistência pacífica com as plantas, os subumanos
e as pessoas em geral; a intercompreensão social; o entendimento fraterno; a superação da fossilização cultural; o fim dos seres apartados agora integrados no todo social; o primado da solidariedade cosmoética; a busca do equilíbrio da Socin estável; os intercâmbios culturais; a minimização
dos choques interculturais; a miscigenação; o sincretismo; a criação de áreas de convivência
comum; a derrocada das muralhas e fronteiras interconscienciais; as 72 etnias dos habitantes de
Foz do Iguaçu – na Trifron –, convivendo em harmonia e oferecendo ao mundo específica
mensagem universal; a fusão das neoideias libertárias; a fusão ideativa; os elos culturais; o fato de
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quem legisla de modo consciente em favor da pena de morte legisla também, consciente ou
inconscientemente, em favor da morte de inocentes.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a Central Extrafísica da Fraternidade (CEF).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo interconsciencial; o sinergismo da fusão das matrizes
culturais.
Principiologia: o princípio da reciprocidade; o princípio popular da união fazer a força; o princípio de objetivar o melhor para o maior número de consciências; o princípio da evolução consciencial em grupo; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio da laicidade na Socin.
Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC) instaurando a teática do binômio
admiração-discordância; o respeito aos diversificados códigos sociais.
Teoriologia: a teoria da megafraternidade; a teoria do Estado Mundial.
Tecnologia: a técnica da sociabilidade cosmoética; as técnicas paradiplomáticas; a técnica de viver evolutivamente.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico multidisciplinar como base para
a consolidação das amizades evolutivas na CCCI.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoética.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Sociólogos; o Colégio Invisível da Grupocarmologia.
Efeitologia: o efeito evolutivo do cultivo das amizades sinceras; os efeitos mutuamente
enriquecedores das trocas de autexperiências variegadas.
Neossinapsologia: as neossinapses derivadas das interfusões ideativas.
Ciclologia: o multiculturalismo do ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o ciclo amizades extrafísicas–amizades intrafísicas.
Enumerologia: a fusão geográfica; a fusão econômica; a fusão política; a fusão afetiva;
a fusão genética; a fusão cultural; a fusão linguística.
Binomiologia: o binômio particularidades-generalidades.
Interaciologia: a interação evolutiva da convivialidade; a interação anexação-assimilação.
Crescendologia: o crescendo egocarma-grupocarma-policarma; o crescendo amizade
intermissiva–amizade intrafísica; o crescendo subcerebralidade-cerebralidade-paracerebralidade.
Trinomiologia: o trinômio intercompreensão-intercooperação-interassistência; o trinômio dependência-independência-interdependência; o trinômio concórdia-consenso-unanimidade;
o trinômio diálogo-afinidade-comprometimento; o trinômio liberdade-igualdade-fraternidade;
o trinômio reuniões-consensos-acordos; o trinômio alianças-coligações-coalizões; o trinômio
objetivos comuns–autesforços convergentes–êxitos compartilhados.
Polinomiologia: o polinômio usos-costumes-tradições-mundividências; o polinômio gênero-etnia-classe-ideologia; o polinômio conviver-aprender-reaprender-retificar.
Antagonismologia: o antagonismo diálogo / monólogo; o antagonismo fusão social
/ apartheid; o antagonismo fusão social / segregação social; o antagonismo amizade sincera
/ inimizade franca.
Paradoxologia: o paradoxo da pessoa abastada amiga íntima da conscin vulgar.
Politicologia: a democracia.
Legislogia: as leis do gregarismo humano; as leis sociais da convivialidade; a lei do
maior esforço convivencial; a lei da evolução interassistencial.
Filiologia: a sociofilia; a xenofilia; a conviviofilia; a conscienciofilia.
Fobiologia: a sociofobia; a xenofobia.
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Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA).
Mitologia: a queda dos mitos seculares, por exemplo, o mito da superioridade racial.
Holotecologia: a convivioteca; a socioteca; a gregarioteca; a comunicoteca; a interassistencioteca; a diplomacioteca; a voluntarioteca.
Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Vivenciologia; a Intrafisicologia; a Sociologia;
a Comunicologia; a Grupocarmologia; a Vinculologia; a Mesologia; a Evoluciologia; a Autopriorologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; o ser social.
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 sociólogo.
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 socióloga.
Hominologia: o Homo sapiens agglutinatorius; o Homo sapiens agglutinator; o Homo
sapiens interactivus; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens
gruppalis; o Homo sapiens socialis; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens gregarius;
o Homo sapiens comparticipans; o Homo sapiens amicus; o Homo sapiens interassistentialis.
V. Argumentologia
Exemplologia: fusão social rural = o convívio da megafraternidade em área campestre,
de fazendas, fora da comarca do município; fusão social urbana = o convívio da megafraternidade em área da cidade, seja urbe pequena, média ou metrópole.
Culturologia: a cultura da Conviviologia; as multiculturas coexistindo pacificamente.
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 fusão social, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aglutinação interconsciencial: Conviviologia; Neutro.
02. Amizade interativa: Conviviologia; Neutro.
03. Autexemplificação: Cosmoeticologia; Neutro.
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05.
06.
07.
08.
09.
10.
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Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
Círculo de relações: Conviviologia; Neutro.
Conduta cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
Força presencial: Intrafisicologia; Neutro.
Omniexposição: Conviviologia; Neutro.
Oportunidade de ajudar: Interassistenciologia; Homeostático.
Senso universalista: Cosmoeticologia; Homeostático.

A VIVÊNCIA GRUPAL E A EXEMPLIFICAÇÃO TEÁTICA
DA FUSÃO SOCIAL CONSTITUEM OS PRIMEIROS PASSOS PRÁTICOS NA DIREÇÃO DA MATERIALIZAÇÃO
CONVIVENCIAL DA DEMOCRACIA PURA NA TERRA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite a vivência da fusão social? Desde
quando?
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FUTURA RETROCOGNIÇÃO
(HOLOMNEMOSSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A futura retrocognição é o parafenômeno caracterizado pela lembrança de
fatos e parafatos da atual existência intrafísica quando a conscin intermissivista, homem ou mulher, estiver portando novo soma nas vidas humanas porvindouras (Seriexologia).
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo futuro vem do idioma Latim, futurus, “que há de ser; que deverá estar; que há de acontecer, suceder; que está por vir; futuro”. Surgiu no Século XV. O elemento
de composição retro, deriva também do idioma Latim, retro, “por detrás, atrás”. Apareceu no
mesmo Século XV. A palavra cognitivo procede igualmente do idioma Latim, cognitum, de cognoscere, “conhecer; adquirir conhecimento; aprender a conhecer; saber; tomar conhecimento de;
reconhecer”. Surgiu em 1873. O vocábulo retrocognição apareceu em 1901.
Sinonimologia: 1. Futura paralembrança. 2. Neorretrocognição futura. 3. Retrocognição neossomática. 4. Acesso futuro ao presente atual. 5. Retrocognição conscienciológica.
6. Autorrevezamento mnemônico.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 32 cognatos derivados da palavra futuro: futura;
futurabilidade; futuração; futurada; futurado; futurador; futuradora; futurante; futurar; futurável; futuribilidade; futurição; futuridade; futurismo; futurista; futurística; futurístico; futurível;
futurização; futurizada; futurizado; futurizador; futurizadora; futurizante; futurizar; futurizável;
Futurologia; futurológica; futurológico; futurologista; futurosa; futuroso.
Neologia. As 3 expressões compostas futura retrocognição, futura retrocognição precoce e futura retrocognição tardia são neologismos técnicos da Holomnemossomatologia.
Antonimologia: 1. Retrocognição atual. 2. Retrocognição presente.
Estrangeirismologia: o faraway, so close seriexológico; a constituição do paracurriculum multivitae.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à Holomemoriologia Teática.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular capaz de sintetizar o tema: – Avistemos a neoproéxis.
Coloquiologia: as futuras retrocognições são favas contadas para o intermissivista maxicompletista; a lucidez quanto ao bonde da Para-História.
Filosofia: a vivência teática do Paradigma Consciencial (Holofilosofia).
Unidade. A unidade de medida da retrocognição é o mnemopensene (paraengrama).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Paracronologia; os neopensenes; a neopensenidade; os proexopensenes; a proexopensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os genopensenes;
a genopensenidade; os megapensenes; a megapensenidade; os parapensenes; a parapensenidade;
os neopensenes; a neopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; o holopensene da Autopriorologia Proexológica.
Fatologia: os trabalhos voluntários da Conscienciologia fixando neo-hábitos evolutivos.
Parafatologia: a futura retrocognição; as neolembranças conscienciológicas da próxima
vida; o esforço sincero atual na vincagem holomnemônica sadia; as consequências evolutivas dos
marcos proexológicos; as cápsulas do tempo seriexológicas; as atividades repetitivas atuando na
condição de gatilho retrocognitivo vindouro; os reencontros de destino funcionando na condição
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de trampolim holomnemônico; as reuniões intelectuais saturando cosmoeticamente o paracérebro;
a autovivência do estado vibracional (EV) profilático diário enquanto saturador positivo das vivências parapsíquicas atuais; a sinalética parapsíquica do neo-holossoma tendo por base a Autossinaleticologia atual; os cuidados holossomáticos atuais propiciando alcançar a vivência teática da
Macrossomatologia; as conquistas holobiográficas grupais da Comunidade Conscienciológica
Cosmoética Internacional (CCCI); o palco maxiproexológico do Tertuliarium enquanto possível
retrocenário habitual de futuras retrocognições assistidas; as próximas automimeses positivas inevitáveis; as neodecodificações grupocármicas na próxima existência; a busca pela vivência da invéxis no neossoma a partir das ideias inatas consolidadas; as múltiplas personalidades consecutivas autoconscientes; o interesse porvindouro na paragenética retrossomática; as megagescons enquanto megadetonadores retrocognitivos; a confecção e manutenção da Enciclopédia da Conscienciologia na condição de elo holobiográfico grupal; as investigações extrafísicas na parapsicoteca; as parapesquisas intermissivas da Holomnemossomatologia Teática fortalecendo o vinco
paracerebral; as decorrências da neoparaprocedência; os resgates extrafísicos desencadeados pelos atuais intermissivistas na condição de futuros líderes interassistenciais; a neomaxiproéxis.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autoproéxis-maxiproéxis; o sinergismo paraconscienciométrico autocobaia seriexológica–conscin-cobaia seriexológica; o sinergismo autoprioridades
atuais–lembranças futuras; o sinergismo maxiproéxis-gruporrevezamento; o sinergismo atenção
concentrada–memória fixada; o sinergismo autolocalização seriexológica–cosmovisão evolutiva;
o sinergismo egocídio-policarmalidade.
Principiologia: o princípio da conservação autocognitiva seriexológica.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) qualificado a cada vida.
Teoriologia: a teoria da personalidade consecutiva.
Tecnologia: a técnica dos 100 itens interexistenciais (Autosseriexologia); a técnica do
parassociograma.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório
conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia;
o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da Pensenologia;
o laboratório radical da Heurística (Serenarium); os laboratórios de desassédio mentalsomático
(Tertuliarium-Holociclo-Holoteca).
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da
Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível dos Epicons; o Colégio Invisível da Memoriologia; o Colégio Invisível dos seriexólogos.
Efeitologia: o efeito autorrevezador das neoverpons; o efeito renovador da Conscienciologia; o efeito holomnemônico das tertúlias conscienciológicas; o efeito retrocognitivo da tenepes; o efeito sinalizador das parassincronicidades; o efeito seriexológico do compléxis; o efeito paragenético dos contatos humanos (Holobiografologia); os efeitos evolutivos provindouros da
identificação atual de retropersonalidade consecutiva.
Neossinapsologia: a neossinapses derivadas das retrocognições.
Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) entrosado ao ciclo multiexistencial
grupal (CMG); o diagnóstico quanto ao ciclo evolutivo interprisão-vitimização-recomposição-libertação-policarmalidade; a qualificação do ciclo evolutivo retrobiografia (Passadologia)-parabiografia (Paraprocedenciologia)-biografia (Autoproexologia)-paraneobiografia (Neointermissiologia)-neobiografia (Neoproexologia); o ciclo erro-autoconsciência-neoacertos; o resultado da
priorização dos 5 ciclos da espiral proexológica prioritária (CI-tenepes-epicentrismo-desperticidade-compléxis); o ciclo saber perguntar–saber pesquisar–saber interpretar–saber aplicar;
o know-how quanto ao ciclo da Holorresomatologia Evolutiva (Lucidologia).
Enumerologia: a neovida; o neossoma; a neoproéxis; a neomemória; o neoconvívio;
a neolucidez; a neocognição. A face inesquecível; a palavra inesquecível; a obra inesquecível;
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a conquista inesquecível; o parafenômeno inesquecível; a amizade inesquecível; a verpon inesquecível.
Binomiologia: o binômio Paracronologia-Paralucidologia.
Interaciologia: a interação futura retrocognição–futuro compléxis.
Crescendologia: o crescendo autocompléxis-neomacrossoma; o crescendo parageopolítico paraprocedência-Pandeiro-Cognópolis-Interlúdio.
Trinomiologia: o trinômio retrocognição-cosmovisão-evolução; o trinômio Holobiografologia-Holomnemossomatologia-Parageneticologia; o trinômio trafar reciclado–trafal adquirido–trafor fixado; o trinômio cultura atual–Intermissiologia–neofamília nuclear; o trinômio
autodescoberta-autorresponsabilidade-autexemplarismo; o trinômio dejaismo retrocognitivo–
–projeção retrocognitiva–pangrafia retrocognitiva; o trinômio paraperceptivo sinalética energética–sinalética parapsíquica–sinalética mentalsomática (sinaleticograma).
Polinomiologia: o polinômio invéxis-tenepes-epicentrismo-desperticidade.
Antagonismologia: o antagonismo passado / presente.
Paradoxologia: o fato paradoxal de a mesma holobiografia produzir o antepassado de
si mesmo e o autorrevezador multiexistencial lúcido; o paradoxo de o detalhe etológico poder revelar a complexidade seriexológica.
Politicologia: a lucidocracia.
Legislogia: a lei da Parafisiologia Holossomática; a lei do retorno; a lei de causa e efeito; as leis da proéxis; as leis da Parageneticologia; as leis da Cosmoética; as leis sincrônicas do
fluxo do Cosmos; a lei do maior esforço aplicada às autopesquisas retrocognitivas.
Filiologia: a retrofilia; a pesquisofilia; a priorofilia; a neofilia; a evoluciofilia; a parapsicofilia; a cogniciofilia.
Fobiologia: a eliminação das fobias atuais com origem em retrovidas.
Sindromologia: a profilaxia quanto à síndrome da robotização existencial (robéxis)
a partir da nulição parafisiológica da infância.
Mitologia: os mitos pessoais quanto ao passado pessoal e grupal.
Holotecologia: a retrocognoteca; a sinaleticoteca; a etoteca; a analiticoteca; a socioteca;
a holossomatoteca; a parapsicoteca.
Interdisciplinologia: a Holomnemossomatologia; a Retrocogniciologia; a Seriexologia;
a Multiproexologia; a Holobiografologia; a Paraconscienciologia; a Clarividenciologia; a Holossomatologia; a Conviviologia; a Cronoevoluciologia; a Parapercucienciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: o ser desperto; a semiconsciex; a personalidade consecutiva.
Masculinologia: o agente retrocognitor; o atacadista consciencial; o pesquisador-sensitivo; o voluntário assistencial; o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo; o teleguiado autocrítico; o evoluciólogo; o parageneticista; o seriexólogo.
Femininologia: a agente retrocognitora; a atacadista consciencial; a pesquisadora-sensitiva; a voluntária assistencial; a tenepessista; a projetora consciente; a epicon lúcida; a consciencióloga; a teleguiada autocrítica; a evolucióloga; a parageneticista; a seriexóloga.
Hominologia: o Homo sapiens seriexologus; o Homo sapiens autohereditator; o Homo
sapiens autorrevertor; o Homo sapiens reversator; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens
retroactor; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens retrocognitor; o Homo sapiens retromimeticus; o Homo sapiens paraperceptiologus; o Homo sapiens holomaturologus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: futura retrocognição precoce = a rememoração consistente de trechos da
atual existência ainda na fase da pré-adolescência, por parte do neoinversor na próxima vida;
futura retrocognição tardia = a rememoração consistente de trechos da atual existência na época
da quarta idade por parte do neocompletista existencial na próxima vida.
Culturologia: a cultura conscienciológica da Autorrevezamentologia Lúcida.
Motivação. Considerando a Retrocogniciologia, sabe-se do interesse crescente dos intermissivistas em acessar informações do próprio passado. Reação esperada e natural por parte daqueles convictos de já terem tido vivências importantes capazes de habilitá-los a entrar no Curso
Intermissivo (CI) pré-ressomático.
Paradoxo. Contudo, paradoxalmente, os estudos de caso das personalidades consecutivas têm demonstrado ser tal acesso seriexológico cada vez mais realizado por aqueles melhor engajados, hodiernamente, no bojo da maxiproéxis. Desse modo, quanto mais a conscin ajuda os
outros através da própria programação existencial, mais obtém ajuda de outros para acessar o próprio passado (Interassistenciologia).
Priorologia. Sendo assim, vale a pena atentarmos para o fato de a prioridade evolutiva
real estar diante dos olhos do intermissivista, homem ou mulher, nas demandas interassistenciais
diárias. Em direção ao compléxis, poder olhar pelo retrovisor e avistar o passado será conduta-exceção cada vez mais constante ao longo da seriéxis.
Estratégia. Nesse contexto, o nível de preparação atual para a realização de futuros
acessos retrocognitivos, nas ressomas porvindouras, assume importância exponencial, podendo
ser construída pari passu à consecução proexológica.
Valor. Lembrar de fatos e feitos da atual existência será, em tese, mais importante se
comparado à recordação das demais existências pretéritas, considerando-se ser muito mais abrangente e consistente o atual nível de lucidez parapsíquica, ortoconvivialidade grupocármica e produtividade tarística. Assim, retrocognições futuras concernentes à vida atual valerão por incontáveis retrocognições atuais de vidas pretéritas.
Taxologia. No tocante à Maxiproexologia, eis, ordenados alfabeticamente pelas especialidades-chave, dentre outros, 20 exemplos de contextos cognopolitanos atuais capazes de funcionar como vincos mnemônicos potentes e, consequentemente, facilitar o reacesso informativo através das neorretrocognições porvindouras (Neossomatologia):
01. Autopesquisologia: os experimentos laboratoriais pessoais marcantes.
02. Bibliologia: os contatos marcantes com livros e amigos na Livraria Epígrafe do
CEAEC.
03. Clarividenciologia: os parafenômenos marcantes desencadeados no curso Acoplamentarium.
04. Conscienciocentrologia: as reuniões marcantes envolvendo as Instituições Conscienciocêntricas (ICs) e os Conselhos da UNICIN.
05. Conscienciometrologia: os stripteases conscienciais marcantes realizados no Curso
conscin-cobaia voluntária da CONSCIUS.
06. Consciencioterapeuticologia: os atendimentos marcantes na OIC.
07. Conviviologia: as acareações cosmoéticas marcantes.
08. Desassediologia: os cursos de campo marcantes (ECP2 e afins).
09. Duplismologia: os momentos marcantes do duplismo libertário.
10. Efemerotecologia: as comemorações grupais marcantes ao modo de lançamentos
de livros, fundações de ICs, recepção de professores de renome nacional e internacional, exposições mentaissomáticas, dentre outros.
11. Energologia: as passagens pelos bustos mais marcantes da Aleia de Gênios do
CEAEC (Caminho da Lógica).
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12. Fitoconviviologia: os momentos marcantes obtidos a partir das pesquisas parapsíquicas no Orquidarium e jardins da Cognópolis.
13. Gesconologia: os debates marcantes do Círculo Mentalsomático realizados no Tertuliarium.
14. Holossomatologia: as circunstâncias marcantes na residência proexogênica pessoal
e de amigos (social).
15. Parapercepciologia: as vivências marcantes nas dinâmicas parapsíquicas semanais.
16. Pensenologia: as deduções proexológicas marcantes obtidas com a técnica de 5 horas de autorreflexão.
17. Pesquisologia: os achados pesquisísticos marcantes (pérolas-negras) obtidos no Holociclo e na Holoteca.
18. Tenepessologia: as sessões da tenepes marcantes (extrapolacionismos).
19. Tertuliologia: os temas tertuliários (matutinos e vespertinos) marcantes.
20. Verbetografologia: as defesas marcantes dos verbetes pessoais.
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 futura retrocognição, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autobagagem holobiográfica: Holobiografologia; Neutro.
02. Autoconscientização seriexológica: Autolucidologia; Homeostático.
03. Autoidentificação seriexológica: Seriexologia; Neutro.
04. Benefício da autorretrocognoscibilidade: Autosseriexologia; Homeostático.
05. Cápsula do tempo cinemascópica: Autorrevezamentologia; Neutro.
06. Crescendo retrocognição-neorresponsabilidade: Seriexologia; Homeostático.
07. Detalhamento retrocognitivo: Seriexologia; Homeostático.
08. Efeito da autosseriexialidade: Seriexologia; Neutro.
09. Gatilho retrocognitivo: Holomnemossomatologia; Neutro.
10. Hábito retrocognitivo: Seriexologia; Neutro.
11. Olhar seriexológico: Parapercucienciologia; Homeostático.
12. Palimpsesto consciencial: Parageneticologia; Neutro.
13. Paragenética retrossomática: Holobiografologia; Neutro.
14. Personalidade consecutiva: Seriexologia; Neutro.
15. Sinergismo tenepes-retrocognição: Tenepessologia; Homeostático.

A LUCIDEZ CRONÊMICA DE HOJE ACENTUA, AMPLIFICA
E EXPANDE AS POSSIBILIDADES EXITOSAS DA NEOPARALUCIDEZ RETROCOGNITIVA DE AMANHÃ. SAIBAMOS
REGISTRAR NOSSOS MINUTOS HODIERNOS SABIAMENTE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre os efeitos evolutivos de poder
relembrar fatos prioritários da atual existência na próxima vida? Quais têm sido as providências
práticas visando tal desiderato cosmoético?
P. F.
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GABARITO ASSISTENCIAL
(INTERASSISTENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O gabarito assistencial é o estado de autoconsciência, disponibilidade,
equilíbrio, harmonia, homeostasia, lucidez e solidez da consciência, homem ou mulher, para socorrer, ajudar, favorecer, estimular, intervir, subsidiar, patrocinar ou servir de arrimo no suprimento de carências ou ações edificantes objetivando o processo evolutivo de conscins e consciexes.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo gabarito vem do idioma Francês, gabarit, “modelo; molde de tamanho natural; medida padrão”. Apareceu no Século XIX. O vocábulo 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: 01. Alçada assistencial; poderio assistencial. 02. Competência assistencial; habilidade para assistir. 03. Capacidade assistencial. 04. Notabilidade assistencial. 05. Preeminência assistencial. 06. Exemplarismo assistenciológico. 07. Autoridade moral assistenciológica. 08. Compleição assistencial. 09. Gradação da condição de assistir. 10. Grau de eficácia da
assistência prestada; nível de excelência assistencial; patamar assistencial.
Arcaismologia: o termo assistencialismo é inadequado para caracterizar ações vinculadas ao gabarito assistencial por tratar-se de designativo envilecido, em relação ao conceito próevolutivo e, também, por significar prática vinculada ao populismo ou aliciamento político das
classes menos privilegiadas através de encenação de assistência social a elas.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 5 cognatos derivados do vocábulo gabarito: gabari; gabaritada; gabaritado; gabaritagem; gabaritar.
Neologia. As 3 expressões compostas gabarito assistencial, gabarito assistencial alcançado e gabarito assistencial alcançável são neologismos técnicos da Interassistenciologia.
Antonimologia: 01. Impotência assistencial. 02. Inépcia assistencial. 03. Incompetência assistencial; ineficiência assistencial. 04. Inabilidade assistencial; indolência da capacidade de
assistir. 05. Impossibilidade de assistir. 06. Condição infrassistencial. 07. Exiguidade assistencial; precariedade para assistir. 08. Imperceptividade assistencial. 09. Frivolidade na assistência.
10. Natureza do assistido.
Estrangeirismologia: o background consciencial; a expertise assistencial; a open mind
interassistencial; a selfperformance evolutiva; o end up assistencial; o upgrade assistenciológico.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturescência da interassistencialidade cosmoética evolutiva.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade; a adaptabilidade pensênica nas abordagens interconscienciais; a afinidade pensênica nos contatos interdimensionais; a autopensenização cosmoética.
Fatologia: o gabarito assistencial; a autocoerência intermissiva na busca de ampliação
dos feitos assistenciais; a autodeterminação interassistencial; o trabalho qualificado autolúcido
ombro a ombro com os amparadores extrafísicos; a assistência policármica da consciência sem
deficit de atendimento interassistencial no grupocarma e sem defasagem dos cuidados consigo
mesma; a assistência desassombrada da conscin intermissivista lúcida em prol das consréus ressomadas; a assistência prestada aos megassediadores; a acabativa interassistencial bem-sucedida;
as omissões superavitárias sábias; as omissões deficitárias na assistência; a autexposição vaidosa
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entusiasmada malinterpretada como vigor assistencial; a assistência inegoica; a autoprontidão assistencial em contextos variados; o nível de desvelo da conscin assistente às consciências assistidas; o calculismo cosmoético empreendido com vista aos resultados pró-evolutivos nos assistidos;
o impacto do minitrafar no resultado da empreitada interassistencial bem intencionada; o desvelo
interassistencial; o autempreendedorismo na assistencialidade; o potencial consciencial bem aplicado em prol do melhor para todos; a megadoação; a megatares; a megagescon evolutiva; a ectoplastia convergente para produção gesconológica; as perdas de oportunidade interassistencial decorrentes da labilidade parapsíquica; o parapsiquismo intelectual empregado sabiamente na interassistência; a minipeça interassistencial gabaritada no maximecanismo evolutivo; a tibieza da
força presencial comprometedora do desenvolvimento interassistencial; o preparo para ter acuidade nos diagnósticos, indicações ou uso dos recursos apropriados aos males holossomáticos; os
predicados holossomáticos aplicados em prol da assistencialidade; a argúcia mental na identificação das necessidades e ações no momento certo de assistir; a imperturbabilidade emocional
nos atos assistenciais; o autodomínio energossomático para epicentrar a formação e sustentação
de campos bioenergéticos heterassistenciais; a robustez somática empregada com objetivo assistenciológico; a sementeira intrafísica para autorevezamento interassistencial; a superação dos
preconceitos na ampliação do senso universalista.
Parafatologia: a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); a autovivência do estado vibracional
(EV) profilático; a autossustentação energética; a autopsicosfera firmada como central desassediadora; a potência bioenergética; o acesso às Centrais Extrafísicas; a Parafenomenologia lúcida;
a ectoplastia; a potencialização da ectoplasmia pessoal; as projeções conscientes assistenciais; os
resgates extrafísicos de consciexes patológicas na Baratrosfera; o extrapolacionismo parapsíquico.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo ação-realização; o sinergismo autodisponibilidade–amparo extrafisico; o sinergismo autoridade moral–poderio assistencial; o sinergismo autorganização-auteficácia; o sinergismo competências-resultados; o sinergismo pensenização sadia–ação
correta; o sinergismo vontade-intenção-autodeterminação.
Principiologia: a associação de princípios evolutivos; a importância do princípio da empatia pessoal na interassistencialidade; a teática do princípio cósmico do menos doente ajudar ao
mais doente; o princípio da autodedicação benfazeja; o princípio da autevolução interassistencial dinâmica; o princípio da qualificação assistencial; o princípio de fazer o melhor possível.
Codigologia: a cláusula interassistencial do código pessoal de Cosmoética (CPC);
o código de qualidade assistencial; o código de respeito ao livre arbítrio das consciências assistidas; o código pessoal de prioridades evolutivas.
Teoriologia: a teoria da autossuperação evolutiva; a teoria e a vivência da interassistencialidade; a teoria da evolutividade consciencial interassistencial; a teoria da meritocracia
evolutiva.
Tecnologia: a priorização da técnica da tenepes na agenda pessoal; a técnica de ampliação dos atributos assistenciais; a técnica da contextualização assistencial; a técnica da estratégia
assistencial ideal; a técnica da exaustividade interassistencial; as técnicas de autossustentabilidade; as técnicas de desassedialidade; as técnicas paradidáticas.
Voluntariologia: o autocompromisso firmado no trabalho voluntário interassistencial;
o fôlego no voluntariado da interassistencialidade tacon-tares; o voluntariado conscienciológico
potencializador da interassistencialidade.
Laboratoriologia: o labcon pessoal; o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico Tertuliarium; o laboratório conscienciológico da Despertologia; o laboratório conscienciológico da cosmoconsciência.
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Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Desassediologia; o Colégio Invisível da Energossomatologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia;
o Colégio Invisível da Holomaturologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Tenepessologia.
Efeitologia: o efeito da autoparaperceptibilidade interassistencial; os efeitos assistenciais da teática autopesquisística; os efeitos interassistenciais do autexemplarismo cosmoético;
os efeitos evolutivos da companhia de amparadores qualificados; os efeitos sadios pró-assistenciais advindos da retificação imediata dos enganos; os efeitos da autorreciclagem reverberados na interassistência; os efeitos resultantes da autodisciplina e persistência na interassistencialidade.
Neossinapsologia: a aplicação assistenciológica das neossinapses; a criação de neossinapses interassistenciais no convívio diário levado à autopesquisa; a substituição das retrossinapses preconceituosas por neossinapses universalistas; as neossinapses adicionadas pela disponibilidade assistencial; as neossinapses geradas no assistente perseverante a partir do contato
diuturno com os amparadores extrafísicos; as rotinas úteis mantenedoras das sinapses adquiridas; o fomento de neossinapses autevolutivas na assistencialidade.
Ciclologia: a adequação lúcida das atividades pró-assistenciais no ciclo circadiano pessoal; a eficácia no manejo do ciclo erro-retificação-aprendizado; o ciclo autesforço-autoquestionamento-autor-reflexão-autorretificação; o ciclo empreendedor princípio-meio-fim; o ciclo vontade-intenção-decisão-determinação; o ciclo contínuo da contribuição interassistencial; o ciclo
do desenvolvimento contínuo com as ECs.
Enumerologia: a proeminência paragenética; a paraprocedência intermissiva; a percuciência mentalsomática; a consistência psicossomática; a potência energossomática; a opulência somática; a experiência fática.
Binomiologia: o binômio vontade-decisão; o binômio autoconfiança-autossuficiência;
o binômio autodisposição-empenho; o binômio persistência-paciência; o binômio autocomprometimento-saldo evolutivo; a proficuidade no binômio hábitos saudáveis–rotinas úteis; o binômio
autovivência–eficácia explicativa; o binômio quantificar-qualificar.
Interaciologia: a interação esforço focado–reforço ativado; a interação estímulo da inteligência–acúmulo da competência; a interação acurácia-eficácia; a interação autoinvestimento-autoincremento; a interação repetição pesquisística–capacitação tarística; a interação boa
aplicação dos meios–boa qualificação dos fins; a interação 1% de inspiração–99% de transpiração; a interação confluência de pendores pessoais–afluência de trafores.
Crescendologia: o crescendo amador-profissional; o crescendo evolutivo; o crescendo
interesse pelas consciências–dedicação assistencial; o crescendo superação intraconsciencial–
–capacitação interassistencial; o crescendo assistente novato–assistente mediano–assistente veterano; o crescendo senso de humanidade–senso de maxifraternidade; o crescendo evolutivo
e parapsíquico da tenepes.
Trinomiologia: o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento; o trinômio sensibilidade-empatia-fraternidade; o trinômio agilidade-rapidez-eficiência; o trinômio avaliar-informar-esclarecer; o trinômio saber ouvir–saber discernir–saber intervir; o trinômio clareza-objetividade-realismo; o trinômio conhecimento teórico–experimento prático–suplemento teático.
Polinomiologia: o polinômio autodiscernimento evolutivo–vontade firme–intenção cosmoética–autorresolução interassistencial; o polinômio momento certo–lugar adequado–companhia correta–conteúdo apropriado; o polinômio postura-olhar-voz-gesto; o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma.
Antagonismologia: o antagonismo assistir / pedir; o antagonismo bagagem de talentos
/ bagagem de deficiências; o antagonismo serenidade / ansiedade; o antagonismo dinamismo
/ inércia; o antagonismo análise profunda / síntese superficial; o antagonismo abordagem mentalsomática / abordagem psicossomática; o antagonismo funcionalidade / utopia.
Paradoxologia: o paradoxo da fragilidade do soma e da potencialidade da consciência
intrafísica; o paradoxo da melhoria individual reverberar na melhoria de todos.
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Politicologia: a assistenciocracia; a meritocracia cosmoética universal; a cosmoeticocracia; a tecnocracia; a democracia vivida.
Legislogia: a lei de causa e efeito aplicada aos esforços pessoais; a lei da interassistencialidade bioenergética; a lei do maior esforço evolutivo interassistencial; as leis da Cosmoética.
Filiologia: a assistenciofilia; a conscienciofilia; a evoluciofilia; a cogniciofilia; a cosmovisiofilia; a xenofilia; a adaptaciofilia.
Fobiologia: a ausência de psicofobia.
Mitologia: a revogação dos teomitos.
Holotecologia: a assistencioteca; a pensenoteca; a evolucioteca; a experimentoteca;
a parapsicoteca; a cosmoeticoteca; a autopesquisoteca; a conscienciometroteca; a consciencioterapeuticoteca.
Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Pensenologia; a Experimentologia;
a Evoluciologia; a Cosmoeticologia; a Holomaturologia; a Interconscienciologia; a Autopesquisologia; a Autopercepciologia; a Autodeterminologia; a Intrafisicologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciência assistencial; a consciex amparadora; a conscin-fonte; a conscin large; a conscin tenepessável; a conscin tenepessista; a conscin ofiexista; a conscin abridora
de caminho; a consciência cosmoética; a conscin facilitadora da Conscienciologia; a personalidade singular; o arrimo interconsciencial assistencial.
Masculinologia: o agente exemplificador; o agente desassediador; o ativista assistencial;
o antenado interassistencial; o assistenciólogo; o assistente veterano; o amparador intrafísico;
o amparador extrafísico; o docente conscienciológico; o consciencioterapeuta; o detalhista; o empreendedor interassistenciológico; o ectoplasta; o homem de ação; o tocador de obra assistencial;
o megadoador; o reeducador; o retomador de tarefa; o semperaprendente; o epicon lúcido.
Femininologia: a agente exemplificadora; a agente desassediadora; a ativista assistencial; a antenada interassistencial; a assistencióloga; a assistente veterana; a amparadora intrafísica;
a amparadora extrafísica; a docente conscienciológica; a consciencioterapeuta; a detalhista; a empreendedora interassistenciológica; a ectoplasta; a mulher de ação; a tocadora de obra assistencial; a megadoadora; a reeducadora; a retomadora de tarefa; a semperaprendente; a epicon lúcida.
Hominologia: o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo
sapiens despertus; o Homo sapiens efficax; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens macrossomabilis; o Homo sapiens
maxifraternus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens parapaedagogus; o Homo sapiens semiextraphysicus; o Homo sapiens teleguiatus; o Homo sapiens universalis.
V. Argumentologia
Exemplologia: gabarito assistencial alcançado = aquele holobiograficamente adquirido
pela conscin, incluindo as autossuperações promovidas na atual vida intrafísica; gabarito assistencial alcançável = aquele passível de ser obtido na atual vida intrafísica pela conscin, a partir dos
recursos disponíveis, da qualificação dos potenciais intraconscienciais latentes e da autopromoção
de recins.
Culturologia: a cultura do autaperfeiçoamento assistencial; a cultura da autocompetência; a cultura da Autopesquisologia; a cultura da inteligência evolutiva (IE); a cultura do continuísmo construtivo; a cultura avançada da Holomaturologia Interassistencial; a cultura da valorização dos trafores.
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Taxologia. À luz da Autodeterminologia, eis, na ordem alfabética, 3 efeitos dos atos da
conscin quanto ao uso dos trafores pessoais ínsitos no gabarito assistencial alcançado:
1. Interatividade: realização de ações assistenciais compatíveis.
2. Melhoramento: atos de interassistência expansíveis, além do presumível.
3. Rebaixamento: ocorrências de subnível na assistencialidade, ficando aquém do possível de ser feito.
Dissonância. Segundo a Coerenciologia, pode ocorrer dissonância de atuação em relação ao gabarito assistencial, em duas condições nosográficas e, por vezes, aplaudidas na Socin:
1. Omissiva: quando a consciência assistente é aplaudida e considerada maxigabaritada,
mas, na verdade, está defasada em relação à capacidade intraconsciencial e possibilidades.
2. Imatura: quando a consciência é afoita e, de modo irresponsavel, assume atuar assistencialmente em contexto para o qual bota banca sem ter competência.
Teto. Em consonância à Reeducaciologia, ao chegar no limite assistencial capaz de sustentar, a conscin atinge o teto possível naquele momento evolutivo e, para ultrapassá-lo, precisa
autoinvestir em reciclagens intraconscienciais e reaprendizados propícios a neoposturas nas relações interconscienciais, condizentes para gabaritar-se assistencialmente em grau superior.
Caracterologia. Na prospecção da Conscienciometrologia, eis, por exemplo, 4 tipos de
perfis, na ordem gradativa de conquista, observáveis na análise conscienciométrica do gabarito
assistencial, segundo o estudo da teática da conscin assistente:
1. Taconístico: a bagagem advinda da veteranice em tacon.
2. Tarístico: o traquejo na aplicação de tares.
3. Tenepessista: a tarimba adquirida na prática de tenepes.
4. Ofiexista: a competência na autossustentabilidade de ofiex.
Autopesquisa. Sob a ótica da Autopesquisologia, para a conscin interessada em ampliar
o grau do gabarito assistencial, a autopesquisa é recurso prioritário, podendo realizá-la a partir da
observação dos autopensenes e registros sobre as condições da própria manifestação consciencial.
Tabelologia. De acordo com a Autexperimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 confrontos entre condições restritivas e condições expansivas do gabarito assistencial da
conscin em estágio de assistente anterior ao nível avançado do desassediado permanente total:
Tabela – Confronto Condições Expansivas Restritivas do Gabarito Assistencial
Nos

Condições Expansivas

Condições Restritivas

01.

Altruísmo praticado

Egocentrismo dissimulado

02.

Autocompetitividade aperfeiçoada

Inveja desenfreada

03.

Autopesquisofilia constante

Autoanomalia postural

04.

Autorganização sistemática

Dispersão generalizada

05.

Autossuficiência haurida

Carência mantida

06.

Cosmoeticidade convergente

Vaidade irreverente

07.

Estado vibracional prático

Estado vibracional teórico

08.

Fraternidade doadora

Afetividade cobradora

09.

Holossoma bem-cuidado

Holossoma negligenciado

10.

Paradiplomacia esclarecedora

Conduta manipuladora
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Nos

Condições Expansivas

Condições Restritivas

11.

Presteza benemérita

Tibieza demérita

12.

Proatividade tenaz

Responsividade tardia

13.

Verbação eficaz

Comunicação mordaz

14.

Vontade de ajudar

Desejo de lograr

15.

Xenofilia assistencial

Xenofobia 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 gabarito assistencial, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autautoridade vivencial: Autopesquisologia; Homeostático.
02. Autobagagem holobiográfica: Holobiografologia; Neutro.
03. Categoria de consciência: Conscienciometrologia; Neutro.
04. Condição conscienciológica: Evoluciologia; Homeostático.
05. Escala interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
06. Estágio maturológico: Automaturologia; Homeostático.
07. Hiperacuidade interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
08. Intensidade existencial: Holomaturologia; Neutro.
09. Nível da interassistencialidade: Interassistenciologia; Neutro.
10. Nível desenvolvimental: Autevoluciologia; Homeostático.
11. Perfil assistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
12. Poder: Politicologia; Neutro.
13. Ranque assistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
14. Realização humana: Intrafisicologia; Neutro.
15. Whole Pack conscienciológico: Autodiscernimentologia; Homeostático.

A AUTOCOERÊNCIA, AS PRIORIZAÇÕES E OS ESFORÇOS
PARA O EMPREGO DA FRATERNIDADE NAS INTERAÇÕES
E NA PRESTATIVIDADE MULTIDIMENSIONAL PRENUNCIAM
O GABARITO ASSISTENCIAL ALCANÇÁVEL PELA CONSCIN.
Questionologia. Para você, leitor ou leitora, quais evidências fatuísticas e detalhistas
revelam o gabarito assistencial já alcançado? Quais são as condições favoráveis para gabaritar-se
assistencialmente? Quais condições ainda precisam ser superadas para avançar nesta caminhada?
Bibliografia Específica:
1. Tornieri, Sandra; Técnicas Assistenciais; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 9; N. 1; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu; PR; Janeiro-Março, 2005; páginas 38 a 52.
2. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 120 filmes; 7 índices; 3 infografias; 102 sinopses; 25 tabs.; glos. 241 termos; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29
x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do
Iguaçu, PR; 2004; páginas 235 a 269.
3. Idem; Manual da Tenepes: Tarefa Energética Pessoal; 138 p.; 34 caps.; 147 abrevs.; glos. 282 termos;
5 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1995; página 23.
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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 403 a 424.

N. O.
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GANCHO DIDÁTICO
(COMUNICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O gancho didático é o recurso intelectivo da citação de alguma ocorrência,
episódio ou caso específico empregado pelo professor, ou professora, como exemplo, durante
a exposição na conversa, na escrita ou mesmo na aula sobre qualquer assunto técnico mais detalhado, a fim de esclarecer melhor, de maneira objetiva, o desenvolvimento das ideias e renovar
a curiosidade dos alunos ou atiçar o interesse dos ouvintes, das pessoas presentes na plateia ou do
público espectador, próximo ou distante.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo gancho vem do idioma Celta, ganskio, derivado do idioma Irlandês
Antigo, gésca, “ramo pequeno; galho de árvore”. Surgiu no Século XVI. O vocábulo didático
procede do idioma Francês, didactique, e este do idioma Grego, didaktikós, de didásko, “ensinar;
instruir”. Apareceu também no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Bordão didático. 2. Suporte intelectivo. 3. Citação de caso pessoal.
4. Fatuística.
Neologia. As duas expressões compostas minigancho didático e maxigancho didático
são neologismos técnicos da Comunicologia.
Antonimologia: 1. Tema da aula. 2. Definição do megafoco exposto. 3. Ficcionismo.
Estrangeirismologia: os links intelectivos; o laptop pessoal.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares sintetizando o assunto: – Fatos
produzem fatos. Ganchos explicitam fatos.
II. Fatuística
Pensenologia: a retilinearidade da autopensenização.
Fatologia: o gancho didático; o gancho intelectivo; o gancho técnico; o gancho comunicativo; o gancho explicitativo; o gancho didático oral; o gancho didático escrito; o gancho
jornalístico; o gancho oportunístico; o gancho da campanha publicitária; o gancho teatral do
palco; o gancho da revisão da escrita; o depoimento; a aula de Conscienciologia; os recursos
didáticos; a estratégia fatuística; o refinamento e a potencialização da Didática pessoal; o enriquecimento técnico da exposição didática; as associações de ideias; a contextualização da ideia; a estilística do expositor; o bom gosto das escolhas ideativas; a palavra, expressão ou frase didática
repetida didaticamente; a fixação mnemônica do ouvinte; o cosmograma; a autovivência; a concentração mental; a atenção dividida; a memória pessoal; a estafa psíquica; a lembrança específica; o gancho-problema; o branco mental; o momento crítico da exposição; a hipomnésia nominativa; a hipomnésia numeral; a hipomnésia cronêmica; as leituras exaustivas; as anotações ininterruptas; o autodidatismo em tempo integral; a biblioteca pessoal; os arquivos pessoais; o glossário
de ganchos didáticos; a renovação do estoque pessoal dos ganchos e citações; as biografias; a autobiografia; a revelação inesperada; a surpreendência técnica; a curiosidade científica; o fato extrapauta; a extrapolação intelectiva; os fatos e as versões; a Fatopédia.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Tecnologia: a técnica da circularidade.
Filiologia: a fatofilia; a mnemofilia.
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Holotecologia: a fatoteca; a experimentoteca; a cognoteca.
Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Cosmanálise; a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Parapedagogiologia; a Didática; a Casuística; a Paracasuística; a Fatuística; a Parafatuística; a Mentalsomatologia; a Coerenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin educadora.
Masculinologia: o professor; o preceptor; o reeducador; o expositor calouro; o conferencista; o depoente; o causeur; o projetor consciente; o conscienciólogo; o aluno; o ouvinte; o espectador; o telespectador.
Femininologia: a professora; a preceptora; a reeducadora; a expositora caloura; a conferencista; a depoente; a causeur; a projetora consciente; a consciencióloga; a aluna; a ouvinte;
a espectadora; a telespectadora.
Hominologia: o Homo sapiens communicativus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minigancho didático = a citação do fato repetido internacionalmente,
lugar-comum ou frase-feita muito conhecida; maxigancho didático = a revelação ou exposição de
exemplo original de experiência pessoal, rigorosa, inédita e exemplificativa pelo expositor ou expositora.
Erudição. Segundo a Experimentologia, o gancho didático é indispensável para qualquer
expositor, homem ou mulher, a fim de explicitar melhor a comunicação, e depende da experiência
ou da bagagem vivencial, paravivencial, erudita, polimática ou professoral da pessoa, exigindo
especificação exata, adequada e coerente tanto na articulação quanto na enunciação das ideias
e, notadamente, das neoideias.
Taxologia. Sob a ótica da Comunicologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 categorias de ganchos didáticos capazes de expor melhor o tema da aula do curso técnico de Conscienciologia:
01. Aforismo: provérbio, máxima ou anexim regional, nacional ou internacional.
02. Anedota: pedagógica, axiomática, congruente e seletiva quanto ao megafoco do assunto.
03. Autovivência: exemplificativa exposta com força presencial e verbaciológica autêntica.
04. Bordão: não rebarbativo, mas incontrovertível escora intelectual ou argumento invocado muitas vezes.
05. Caso: curioso e singular; episódio autobiográfico de alguém ou experiência pessoal.
06. Citação: referência justa, adequada e incontestável.
07. Depoimento: inédito, honesto, insuspeito e categórico, exatamente de acordo com
o desenvolvimento do tema em foco.
08. Exemplo: lição pessoal ou alheia, inquestionável e imperdível.
09. Fato: científico, enriquecedor ou dado comprovado e irrefutável.
10. Paracaso: suporte intelectivo sólido e compatível com o momento evolutivo.
11. Parafato: vivência parapsíquica de cobaia humana, insofismável.
12. Relato: confissão personalíssima, evidente e irrecusável no contexto da exposição.
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Originalidade. Do ponto de vista da Holomaturologia, o professor (ou professora) experiente há de lembrar sempre da oportunidade de ser preferível citar fatos novos, originais, precisos
ou até mesmo pessoais, e não apenas autores rebarbativos, em função das repetições ad nauseam
das Ciências Convencionais ante as verdades relativas de ponta (verpons).
Avaliação. Como esclarece a Parapatologia, os ganchos didáticos oferecem os recursos
iniciais para a avaliação e anatomização, de fato, da personalidade intelectual do expositor, ao
modo de heterocrítica pelo conscienciograma, ao apontar, de modo irrecusável, os enganos ou
inadequações no emprego dos bordões pessoais, inutilidades intelectuais ou expressões vazias,
demonstrativos da ausência de parcimônia, comedimento e autorreflexão mais profunda.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e as respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o gancho didático, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Agente retrocognitor: Mnemossomatologia; Homeostático.
2. Aula de Conscienciologia: Parapedagogiologia; Homeostático.
3. Autoconsciência verbal: Comunicologia; Neutro.
4. Fatuística: Experimentologia; Neutro.
5. Musa científica: Experimentologia; Neutro.
6. Provérbio mundial: Comunicologia; Neutro.
7. Refutaciologia: Mentalsomatologia; Neutro.

O GANCHO DIDÁTICO EMPREGADO COM ADEQUAÇÃO,
NO MOMENTO JUSTO, EXATO E APROPRIADO DA EXPOSIÇÃO, DEMONSTRA, DE MANEIRA INDISCUTÍVEL,
O NÍVEL DA COMPETÊNCIA TÉCNICA DO EXPOSITOR.
Questionologia. Quais ganchos didáticos ideais você traz na memória, neste instante, para expor o tema: gancho didático? Os ganchos didáticos lembrados por você são de origem alheia
ou criação pessoal?
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 53, 134, 865, 866 e 1.114.
2. 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 69.
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 125, 131, 152, 422 e 760.
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GANHO EVOLUTIVO
(AUTEVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O ganho evolutivo é o proveito cosmoético obtido pela manifestação pensênica correta ou o ato acertado da consciência, conscin ou consciex.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo ganhar tem origem controversa, segundo Antônio Geraldo da
Cunha (1924–1999), provavelmente dos idiomas Germânico e Frâncico, waidanjan, “proceder
à colheita”, aparentado com o idioma Alto-Alemão, weida, “caçar ou pescar; pastagem”, e com
possível cruzamento semântico com o idioma Gótico, ganan, “cobiçar”. Para Antenor de Veras
Nascentes (1886–1972) e Joan Corominas i Vigneaux (1905–1997), o étimo vem do mesmo idioma Gótico, ganan, cruzado com o idioma Germânico, waidanjan, “proceder à colheita”. A palavra ganho surgiu no Século XIII. O vocábulo evolutivo provém do idioma Francês, evolutif, de
évolution, e este do idioma Latim, evolutio, “ação de percorrer, de desenrolar”. Apareceu em
1873.
Sinonimologia: 01. Ganhame evolutivo; ganhamento evolutivo; ganhança evolutiva.
02. Autopromoção evolutiva; bônus evolutivo; conquista evolutiva. 03. Proveito evolutivo.
04. Vantagem evolutiva; vantagem real. 05. Lucro evolutivo. 06. Benefício evolutivo. 07. Benefício verdadeiro. 08. Bem útil. 09. Ganho real. 10. Autodesembaraço evolutivo.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 15 cognatos do vocábulo ganho: ganhadeiro;
ganhadia; ganhador; ganhadora; ganhame; ganhamento; ganhança; ganhão; ganha-pão; ganhar; ganhável; ganha-vida; ganhosa; ganhoso; malganho.
Neologia. As 3 expressões compostas ganho evolutivo, ganho evolutivo conclusivo e ganho evolutivo acrescentador são neologismos técnicos da Autevoluciologia.
Antonimologia: 01. Perda evolutiva. 02. Desvantagem evolutiva. 03. Ganho egocêntrico. 04. Proveito egocêntrico. 05. Pseudoganho. 06. Pseudoprovento. 07. Pseudobem; suposto
bem. 08. Desvantagem; falsa vantagem. 09. Benefício ilusório. 10. Autembaraço evolutivo.
Estrangeirismologia: o Evolutionarium; a selfperformance evolutiva; o upgrade evolutivo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à inteligência evolutiva (IE).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal autevolutivo; os ortopensenes; a ortopensenidade;
os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade.
Fatologia: o ganho evolutivo; o ganho evolutivo consciente; o ganho evolutivo inconsciente; os ganhos evolutivos, cosmoéticos, inalienáveis; a busca natural dos ganhos evolutivos;
a viragem da mesa evolutiva; a meta evolutiva; a interdependência evolutiva; o jubileu evolutivo;
a hierarquia evolutiva; o modelo evolutivo; a planilha evolutiva; o grupúsculo evolutivo; a microminoria evolutiva; a seriexialidade evolutiva; o saldo positivo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP).
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o extrapolacionismo evolutivo; a Central Extrafísica da Fraternidade (CEF).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo conscienciológico da dupla evolutiva.
Principiologia: o princípio do megafoco mentalsomático.
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Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da inseparabilidade grupocármica.
Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente; a técnica da tenepes.
Voluntariologia: o voluntariado evolutivo; o vínculo consciencial no voluntariado das
Instituições Conscienciocêntricas (ICs).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Evoluciologia.
Efeitologia: os efeitos da verdade relativa de ponta (verpon).
Neossinapsologia: os cons magnos e as neossinapses evoluídas.
Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade.
Enumerologia: a reeducação evolutiva; a priorização evolutiva; a pesquisa evolutiva;
a convizinhança evolutiva; a escolha evolutiva; a defasagem evolutiva; a autossuperação evolutiva.
Binomiologia: o binômio esforço-sucesso.
Interaciologia: a interação voluntário-grupocarma.
Crescendologia: o crescendo evolutivo; o crescendo da minipeça interassistencial–Maximecanismo Multidimensional Interassistencial.
Trinomiologia: o trinômio interesse-meta-evolução.
Polinomiologia: o polinômio racionalidade-eficácia-produtividade-evolutividade.
Antagonismologia: o antagonismo ganhos / perdas; o antagonismo ganho evolutivo
/ pseudobem; o antagonismo ganho evolutivo cosmoético / lei de Gérson.
Paradoxologia: o paradoxo da domesticação mútua no caminho da evolução consciencial.
Politicologia: a meritocracia; a lucidocracia.
Legislogia: a lei de ação e reação; a lei do maior esforço evolutivo; a lei da afinidade
evolutiva.
Filiologia: a determinofilia; a conscienciofilia.
Holotecologia: a atencioteca; a evolucioteca; a cosmoeticoteca; a prioroteca; a experimentoteca; a inventarioteca; a conscienciometroteca.
Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Autexperimentologia; a Lucidologia; a Mentalsomatologia; a Criteriologia; a Autopriorologia; a Intencionologia; a Catalisologia; a Megaenfocologia; a Autocogniciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-
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rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens
autolucidus; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens objectivus; o Homo sapiens megafocus;
o Homo sapiens orientatus.
V. Argumentologia
Exemplologia: ganho evolutivo conclusivo = a publicação da obra escrita libertária
(obra-prima) na condição de megagescon pessoal; ganho evolutivo acrescentador = a consecução
plena, ou razoavelmente completa (compléxis), da programação existencial (proéxis) pessoal.
Culturologia: a cultura da evolução consciencial lúcida.
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 ganho evolutivo, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Alerta consciencial: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
03. Criteriologia: Autodiscernimentologia; Homeostático.
04. Direção megafocal: Proexologia; Neutro.
05. Experiência compartilhada: Experimentologia; Neutro.
06. Gestação evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
07. Hermenêutica da Evoluciologia: Evoluciologia; Homeostático.
08. Iniciativa pessoal: Voliciologia; Neutro.
09. Ponteiro consciencial: Holomaturologia; Homeostático.
10. Taxologia das megagestações: Autoproexologia; Homeostático.

NO UNIVERSO DA EVOLUÇÃO CONSCIENCIAL É SEMPRE
INTELIGENTE CONSIDERAR O PRINCÍPIO EMBASADOR
DA AUTOCONSCIENCIALIDADE: INEXISTE GANHO EVOLUTIVO DESCONSIDERANDO AS OUTRAS CONSCIÊNCIAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, pergunta sempre antes de agir: – Qual ganho
evolutivo obtenho com tal iniciativa? Nesse momento evolutivo você pensa nas outras consciências?
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GANHO SECUNDÁRIO
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O ganho secundário é a pseudovantagem consciencial ou benefício menor
obtido pela conscin, homem ou mulher, por meio de exploração compensatória de padrões de
comportamentos doentios ou imaturos, mantendo-se no comodismo, inércia, submissão, podendo
criar acumpliciamentos anticosmoéticos e antievolutivos, interferindo diretamente na consecução
da programação existencial (proéxis).
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo ganhar tem origem controversa. Segundo Antônio Geraldo da Cunha (1924–1999), deriva provavelmente dos idiomas Germânico e Frâncico, waidanjan, “proceder à colheita”, aparentado com o idioma Alto-Alemão, weida, “caçar ou pescar; pastagem”,
e com possível cruzamento semântico com o idioma Gótico, ganan, “cobiçar”. Para Antenor de
Veras Nascentes (1886–1972) e Joan Corominas i Vigneaux (1905–1997), o étimo vem do mesmo idioma Gótico, ganan, cruzado com o idioma Germânico, waidanjan, “proceder à colheita”.
A palavra ganho surgiu no Século XIII. O vocábulo secundário provém do idioma Latim, secundarius, de secundare, “auxiliar; favorecer; ajudar”, derivado de sequi, “seguir”. Apareceu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Benefício secundário. 2. Ganho antievolutivo. 3. Ganho a menor.
4. Vantagem inferior. 5. Lucro secundário. 6. Proveito de segunda ordem. 7. Vantagem secundária.
Neologia. As 3 expressões compostas miniganho secundário, maxiganho secundário
e megaganho secundário são neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 1. Ganho evolutivo. 2. Benefício proexológico. 3. Ganho efetivo.
4. Ganho maior. 5. Proveito genuíno. 6. Vantagem legítima.
Estrangeirismologia: o dolce far niente; o status quo anacrônico; o autassédio sub silentio; os collateral effects; o existentiale vacuum; a manutenção do gap evolutivo; o stop proexológico.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Priorologia Evolutiva.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares pertinentes ao tema: – Ganhos,
só evolutivos. Inexiste ganhador sentado. Pseudoganhos inviabilizam proéxis.
Coloquiologia: o ato de levar vantagem em tudo; o ato de levar a vida na flauta; o ato
de fugir pela tangente; o ato de empurrar com a barriga; o ato de ficar em cima do muro; o ato
de encher linguiça.
Citaciologia. Eis 3 citações relativas ao tema: – Quando a dor de não estar vivendo for
maior que o medo da mudança, a pessoa muda (Sigmund Freud, 1856–1939). Indolência é um
estado maravilhoso, mas angustiante; temos de estar fazendo algo para ser feliz (Mahatma Gandhi, 1869–1948). O que negas te subordina. O que aceitas te transforma (Carl Jung, 1875–1961).
Proverbiologia. Eis 2 provérbios relacionados ao tema: – Quem come dos meus pirões
aguenta os meus esticões. Costume é que mata.
Ortopensatologia. Eis, na ordem alfabética, 3 ortopensatas contributivas à temática:
1. “Autest gn ç o. A sua existência está estagnada se você, no último ano, não mudou
para melhor, pelo menos, 5 opiniões pessoais quanto à vida e à evolução consciencial”.
2. “G nhos. Quem deseja ganhar todas as iniciativas, sempre perde muito mais do que
ganha”.
3. “IE. A riqueza, fortuna, fama, celebridade, poder, soberania e supremacia são inteiramente secundários, o que importa e predomina sempre é a Inteligência Evolutiva”.
Filosofia: o Servilismo.
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II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do ganho antievolutivo; a autopensenização egocentrada; os egopensenes; a egopensenidade; os fixopensenes; a fixopensenidade; a eliminação
das ruminações pensênicas; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os assediopensenes; a assediopensenidade; a autopensenização dependente da aprovação alheia; os patopensenes; a patopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; o holopensene de espera da solução externa; os
xenopensenes; a xenopensenidade; os hedonopensenes; a hedonopensenidade; o holopensene da
fuga das responsabilidades; os estagnopensenes; a estagnopensenidade; os ociopensenes; a ociopensenidade; os intrusopensenes; a intrusopensenidade; a retroalimentação pensênica patológica;
os lapsopensenes; a lapsopensenidade; o holopensene do autengano; os lacunopensenes; a lacunopensenidade; o comodismo autopensênico; a preguiça pensênica; a inércia evolutiva das patopensenidades; a autopensenização do desviacionismo antiproéxis.
Fatologia: o ganho secundário; a conquista egocêntrica; o ganho existencial aparente;
a pseudovantagem evolutiva; a acomodação evolutiva; a aceitação da estagnação mentalsomática;
a manutenção de doenças psicopatológicas; a pseudo-harmonia estagnadora; a evitação de autoposicionamentos necessários; o pacto de mediocridade; as coleiras do ego; a chantagem emocional; a espera pelo pedido de desculpas; a carência afetiva; a postura persistente de teimosia; o orgulho incubado; a autossabotagem permanente; a segurança do emprego público; o receio de recomeçar; a terceirização dos problemas pessoais; as devoções religiosas; a espera da salvação;
a falta da autestima; a aceitação banal da humilhação; o sentimento de indignidade com o outro;
a negligência financeira; as algemas de ouro; a visão umbilical; a ansiedade social; o autengano
do status social; a percepção distorcida da autoimagem; a manipulação emocional das consciências; a falta de autenfrentamento cosmoético; a barganha intelectual; a baixa intelectualidade;
a manutenção de situações desagradáveis de vida; os acumpliciamentos anticosmoéticos; o jeitinho brasileiro; as pequenas corrupções diárias; a conivência com ilicitudes; a mania de viver a vida dos outros; a assunção dos projetos de responsabilidade alheia; a postergação dos próprios projetos; a perda da oportunidade de recomposição; a sujeição emocional ao grupocarma; a desestruturação grupocármica; a idolatria à família nuclear; a dedicação excessiva da mãe aos filhos; as
consequências do filho preferido; as relações antievolutivas; as relações frívolas; a manutenção de
relacionamento falido; as companhias evitáveis; a perda de oportunidades evolutivas; o empecilho
evolutivo; as automimeses estagnadoras; o hedonismo; a resignação com o subnível; a estagnação
da proéxis; a cegueira evolutiva; o isolamento antievolutivo; o desvio da proéxis; o desperdício da
interassistência; a paralisia evolutiva; o prejuízo evolutivo; a perda da recuperação de cons; a escolha egocêntrica do bem-estar pessoal em detrimento da priorização evolutiva da autoproéxis
e da maxiproéxis grupal; a busca do autodiagnóstico; a necessidade da autorreciclagem; a busca
pela retomada das tarefas prioritárias; o autenfrentamento dos gargalos evolutivos.
Parafatologia: a sedução holochacral anticosmoética; os gastos desnecessários de energia; a mobilização pífia das energias conscienciais (ECs); os bloqueios energéticos; a aceitação da
vampirização energética; o autassédio multidimensional; o heterassédio multidimensional; a iscagem inconsciente; as assins; a dificuldade da desassim; a autointoxicação energética; a dificuldade do emprego do laringochacra; a dificuldade da projeção consciente (PC); os pesadelos noturnos patrocinados pelos assediadores extrafísicos; a deficiência das autodefesas energéticas ante os
heterassédios; os esbregues extrafísicos; as interprisões grupocármicas multiexistenciais; a autoconscientização multidimensional (AM) e multiexistencial; a autovivência do estado vibracional
(EV) profilático, fortalecendo a vontade autorreestruturadora.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo nocivo carência–necessidade de atenção; o sinergismo
patológico automimese–perda evolutiva; o sinergismo patológico comodismo-subordinação; o si-
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nergismo nosográfico ruminação pensênica–autassédio; o sinergismo falta de posicionamento–
–diminuição de responsabilidade; o sinergismo patológico submissão-humilhação.
Principiologia: a falta do princípio do ganho evolutivo; o princípio nosográfico da dependência afetiva; o princípio espúrio da comodidade; o princípio de inseparabilidade grupocármica; o princípio patológico da autassedialidade; a ausência do princípio do autodiscernimento
evolutivo; a necessidade do princípio da priorização da proéxis.
Codigologia: a necessidade da elaboração do código pessoal de Cosmoética (CPC);
a inexistência do código grupal de Cosmoética (CGC); o código de conduta do reciclante; o código de exemplarismo pessoal (CEP) relativo às reciclagens; o código de ética dos retomadores de
tarefa; o código de valores da Socin Patológica; a autossubmissão aos códigos familiares e grupocármicos.
Teoriologia: a teoria da interprisão grupocármica; a teoria das automimeses estagnadoras; a teoria do autassédio; a teoria do heterassédio; a teoria do descarte dos bagulhos energéticos; a teoria da Seriexologia; a teoria dos gargalos evolutivos.
Tecnologia: a técnica da identificação dos ganhos secundários; a técnica do estado vibracional; as técnicas de autodefesa energética; as técnicas de autenfrentamento gradativo das
situações ansiogênicas; a técnica da desassimilação simpática; a técnica do tenepessismo; a técnica da evitação das automimeses dispensáveis; a técnica da autoqualificação pensênica; as técnicas projetivas; a técnica da reciclagem existencial.
Voluntariologia: a exposição positiva do voluntariado verbetográfico; as reciclagens
propiciadas pelo voluntariado conscienciológico; os benefícios do voluntariado na docência
conscienciológica; o voluntariado conscienciológico alavancado na superação das vantagens antievolutivas; a assunção do voluntariado da tares; o voluntariado priorizando a proéxis; o voluntariado interassistencial cosmoético com o grupo evolutivo.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório
conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico de Autoprojeciologia;
o laboratório conscienciológico diuturno da convivência na Cognópolis; o laboratório conscienciológico Holociclo; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório
conscienciológico da Autoproexologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Autodiscernimentologia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Cosmovisiologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia;
o Colégio Invisível da Pararreurbanologia; o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível dos Intermissivistas.
Efeitologia: o efeito estagnador dos ganhos ilusórios; os efeitos antievolutivos da submissão; os efeitos da carência afetiva nas interrelações; o efeito negativo da procrastinação;
o efeito nocivo do orgulho; o efeito do medo na paralisação evolutiva; a melin enquanto efeito da
não realização da proéxis; o efeito profilático da identificação dos ganhos secundários.
Neossinapsologia: a paralisia evolutiva impossibilitando o surgimento de neossinapses;
a patopensenidade impossibilitando a formação de neossinapses mentaissomáticas; o aborto das
neossinapses causado pelo ansiosismo; o assédio bloqueador de neossinapses libertárias; a criação de neossinapses a partir da reestruturação pensênica pessoal; as neossinapses originadas das
participações nas dinâmicas parapsíquicas; as neossinapses oriundas das autorreciclagens;
a vontade inquebrantável na aquisição de neossinapses.
Ciclologia: a adoção do ciclo assim-desassim; o entendimento do ciclo tacon-tares; o ciclo saturação-crise-autorrecin; o ciclo das imaturidades consecutivas; o ciclo vicioso ganho secundário–manipulação–interprisão; a compreensão do ciclo comodidade-inércia-postergação da
proéxis.
Enumerologia: a autossubmissão ao ganho secundário; a preservação das atitudes autossabotadoras; a perda da autenticidade; a falta de autonomia; a autovivência da melancolia intrafísica (melin); a manutenção do vazio existencial; o desvio e / ou interrupção da programação existencial (proéxis).
Binomiologia: o binômio apego familiar–perda de oportunidades; o binômio rejeição–
–desperdício energético; o binômio preguiça mental–baixa erudição; o binômio autenfrentamen-
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to–libertação; o binômio patológico egoísmo-orgulho; a compreensão do binômio assistido-assistente; o binômio desvio da proéxis–atraso evolutivo.
Interaciologia: a interação zona de conforto patológico–incompléxis; a interação patológica autassédio-heterassédio; a interação procrastinação–omissão deficitária; a interação manipulador-manipulado; a interação dominador-dominado; a interação entre os integrantes do
grupo evolutivo.
Crescendologia: o crescendo evolutivo reciclagem-recomposição-libertação; o crescendo nosográfico desvio de proéxis–desvio da maxiproéxis; o crescendo ganho secundário–perdas
evolutivas; o crescendo insegurança–falta de posicionamento–covardia; o crescendo acumpliciamentos anticosmoéticos–interprisão grupocármica.
Trinomiologia: o trinômio ansiedade-assédio-pânico; o trinômio patológico desculpa-melin-melex; o trinômio baixa estima–autassédio–heterassédio; o trinômio comodismo-inércia-submissão; o trinômio comodismo-conservadorismo-tradicionalismo; o trinômio autenfrentamento-recin-proéxis; o trinômio Autoconscienciometria-Autoconsciencioterapia-Autoproexologia.
Polinomiologia: o polinômio ruminação-lástima-queixa-procrastinação; o polinômio
rejeição–submissão–humilhação–baixa estima; o polinômio autopesquisa-diagnóstico-autenfrentamento-superação; o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio assim–vampirização–mobilização básica de energias (MBE)–desassim; o polinômio batopensene–
–patopensene–reciclopensenes–retilinearidade pensênica; o polinômio automimese-autengano-autossabotagem-autassédio.
Antagonismologia: o antagonismo ganhos secundários / ganhos evolutivos; o antagonismo ganho real / perda efetiva; o antagonismo assistência ideal / assistencialismo; o antagonismo afetividade real / afetividade idealizada; o antagonismo omissão deficitária / omissão superavitária; o antagonismo aceitação / rejeição; o antagonismo involuir / evoluir.
Paradoxologia: o paradoxo da humildade em busca da admiração; o paradoxo de agradar a família prejudicando a si próprio; o paradoxo de viver a vida dos outros e abrir mão dos
próprios projetos; o paradoxo de o fundo do poço poder servir de impulsionador de autenfrentamentos; o paradoxo de a opção pela acomodação na zona de conforto intrafísica acarretar extremo desconforto extrafísico; o paradoxo de a conquista intrafísica poder se configurar em débito
evolutivo.
Politicologia: a mediocracia; a asnocracia; a assediocracia; a recexocracia; a meritocracia evolutiva; a proexocracia; a busca da cosmoeticocracia.
Legislogia: as leis básicas da evolução; a lei da ação e reação; a lei de causa e efeito;
a lei da compensação afetiva; a lei de Gérson; a lei do retorno patológico; a lei do menor esforço
proexológico; a lei da inseparabilidade grupocármica.
Filiologia: a autenganofilia; a dependenciofilia; a egofilia; a hedonofilia; a subalternofilia; a medofilia; a necessidade de priorofilia.
Fobiologia: a eleuterofobia; a autocriticofobia; a literofobia; a autexposiociofobia;
a decidofobia; a reciclofobia; a recexofobia; a neofobia.
Sindromologia: a síndrome do abandono; a síndrome da subestimação; a síndrome da
insegurança; a síndrome do bonzinho; a síndrome da alienação parental; a síndrome da robéxis.
Maniologia: a mania de querer agradar; a mania de jogar a culpa em terceiros; a mania
de procrastinar; a mania das automimeses; a mania de postergar as decisões; a mania de colocar
“panos quentes”; a mania de viver pela conveniência.
Mitologia: o mito da vida fácil; o mito da falta de tempo; o mito da família perfeita;
o megamito da possibilidade de se agradar a todos; o mito de o dinheiro trazer felicidade; o mito
da unanimidade; a submissão pessoal aos mitos em geral.
Holotecologia: a absurdoteca; a biblioteca; a energoteca; a evolucioteca; a idiotismoteca; a infantoteca; a patopensenoteca; a pseudoteca; a proexoteca; a recexoteca; a nosoteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Antivitimologia; a Autoconscienciometrologia;
a Autoconsciencioterapia; a Autodesassediologia; a Autopriorologia: a Autorrecexologia; a Confortologia; a Desviaciologia; a Enganologia; a Subcerebrologia.

Enciclopédia da Conscienciologia

11332

IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin obnubilada; 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 assediador extrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o cognopolita; o compassageiro
evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente;
o exemplarista; o guia amaurótico; o intelectual; o intermissivista; o inversor existencial; o macrossômata; o maxidissidente ideológico; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador;
o proexista; o proexólogo; o projetor consciente; o reciclante existencial; o reeducador; o retomador de tarefa; o tenepessista; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a assediadora extrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a cognopolita; a compassageira
evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente;
a exemplarista; a guia amaurótica; a intelectual; a intermissivista; a inversora existencial; a macrossômata; a maxidissidente ideológica; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora;
a proexista; a proexóloga; a projetora consciente; a reciclante existencial; a reeducadora; a retomadora de tarefa; a tenepessista; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra.
Hominologia: o Homo sapiens anticosmoethicus; o Homo sapiens autovictimatus;
o Homo sapiens dependens; o Homo sapiens autassediator; o Homo sapiens egocentricus; o Homo sapiens religiosus; o Homo sapiens idolatricus; o Homo sapiens servilis; o Homo sapiens manipulator; o Homo sapiens subcerebralis; o Homo sapiens pathopensenicus; o Homo sapiens antiproexis.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniganho secundário = aquele desviando temporariamente a conscin da
autoproéxis; maxiganho secundário = aquele interrompendo o cumprimento da autoproéxis; megaganho secundário = aquele interrompendo a participação na maxiproéxis grupal.
Culturologia: a cultura do boavidismo; os idiotismos culturais; a cultura da convivência
familiar; a cultura de esperar algo em troca; a cultura da postergação; a cultura do acobertamento anticosmoético; a cultura da chantagem emocional; a cultura da procrastinação; a cultura
religiosa familiar; a cultura da submissão; a cultura do sofrimento.
Tabelologia. Pertinente à Parapercepciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 22
ganhos secundários e os respectivos comportamentos:
Tabela – Geradores de Ganho Secundário / Comportamento
Nos

Geradores de Ganho Secundário

01.

Alienação

Estagnação no emprego antievolutivo

02.

Antiafetividade

Distanciamento e frieza emocional

03.

Autocorrupção

Autossabotagem impedindo a proéxis

04.

Autovitimização

Manutenção em quadro doentio

Comportamento
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Comportamento

05.

Comodismo

Permanência em zona de conforto patológico

06.

Conservantismo

Apego às posturas retrógradas

07.

Dependência

Falta de autonomia

08.

Dominação

Influência anticosmoética

09.

Egocentrismo

Indiferença aos problemas alheios

10.

Hedonismo

Priorização do prazer

11.

Infantilismo

Imaturidade e inexperiência evolutiva

12.

Manipulação

Controle patológico das consciências

13.

Materialismo

Fixação na vida intrafísica

14.

Murismo

Falta de posicionamento

15.

Poder

Manisfestação do autoritarismo

16.

Popularidade

Valorização da fama e da idolatria

17.

Proteção da autoimagem

Fuga da exposição pública

18.

Pusilanimidade

Tercerização dos problemas e soluções

19.

Refúgio familiar

Submissão grupocármica

20.

Relacionamentos patológicos

Mitigação da carência afetiva

21.

Sexolismo

Sedução sexochacral

22.

Solicitude

Busca exacerbada da heteraceitação

Terapeuticologia. De acordo com a Consciencioterapia, eis, na ordem alfabética, 24
procedimentos a serem adotados para a autolibertação dos ganhos secundários:
01. Autenfrentamento: a superação do egoísmo, orgulho e vaidade, anulando os incômodos.
02. Autestima: a eliminação das autocorrupções crassas, levando ao fortalecimento da
autestima.
03. Autexposição: a prática da comunicação das próprias ideias, imagem e energias,
possibilitando a identificação dos trafares e potencialização dos trafores.
04. Autocognição: a aquisição do autoconhecimento, evidenciando a inteligência evolutiva (IE) prática.
05. Autoconfiança: a conquista da autonomia e autossuficiência no dia a dia, levando
ao aumento da autoconfiança.
06. Autoconsciencialidade: o posicionamento cosmoético e universalista, desenvolvendo a assistencialidade multidimensional.
07. Autoconscienciometria: a aplicação da técnica autoconscienciométrica e da técnica da conscin-cobaia, escavando a raiz da intraconsciencialidade.
08. Autoconsciencioterapia: a utilização de técnica da autoconsciencioterapia, facilitando a pesquisa, identificação, assunção e a superação dos trafares.
09. Autocriticidade: o exercício da criticidade cosmoética quanto aos autopatopensenes, criando neossinapses desassediantes.
10. Autodefesa energética: o autodomínio do estado vibracional, com instalação pelo
menos 20 vezes por dia, proporcionando blindagem energética homeostática.
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11. Autodesassédio: as autorrecins e o autesclarecimento, fazendo profilaxia dos heterassédios.
12. Autodiagnóstico: a identificação e o levantamento das evidências dos próprios pensenes, fatos e parafatos relacionados, promovendo autodiagnósticos assertivos.
13. Autodiscernimento: a compreensão das situações com clareza e exatidão, identificando os melhores julgamentos e as decisões necessárias.
14. Autodisponibilidade: a prestatividade lúcida e voluntária, permitindo a realização
das assistências cosmoéticas.
15. Autoinventário: o registro sistemático de todos os aportes recebidos, detalhando os
resultados das ações pessoais e trazendo a percepção próprio do nível mentalsomático.
16. Autolucidez: o alcance da lucidez através da pesquisa da evolutividade pessoal
e grupal, levando à recuperação dos cons magnos.
17. Automaxidissidência: o posicionamento de maxidissidente, levando em conta as
verpons e segundo o princípio da descrença (PD).
18. Autoparapsiquismo: a vivência do loc interno parapsíquico, proporcionando a autoconscientização multidimensional e multiexistencial.
19. Autopesquisa: a prática da pesquisa da autobiografia, permitindo o autoconhecimento e a autocura.
20. Autoposicionamento: a atitude de se posicionar, evitando as omissões deficitárias,
permitindo a partilha das próprias ideias.
21. Autopriorização: a organização das prioridades pessoais, acelerando a consecução
da proéxis.
22. Autorreflexão: a qualificação dos autopensenes, priorizando a higiene e a retilinearidade pensênica.
23. Autossatisfação: a valorização dos êxitos pessoais, permitindo assunção de neodesafios.
24. Autossuperação: a ultrapassagem dos limites autoimpostos, promovendo as reciclagens das manifestações patológicas e o imediato refazimento holossomático.
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 ganho secundário, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acídia: Parapatologia; Nosográfico.
02. Acomodação mimética: Automimeticologia; Nosográfico.
03. Autenfrentamento do incômodo: Consciencioterapia; Homeostático.
04. Coleira do ego: Egologia; Neutro.
05. Comodismo piegas: Psicossomatologia; Nosográfico.
06. Conscin manipuladora: Parapatologia; Nosográfico.
07. Desestagnação do intermissivista: Autopriorologia; Homeostático.
08. Enfrentamento evolutivo: Proexologia; Homeostático.
09. Ganho evolutivo: Autevoluciologia; Homeostático.
10. Murismo: Murismologia; Nosográfico.
11. Paradoxo do autengano: Autolucidologia; Neutro.
12. Pseudobem: Autodiscernimentologia; Nosográfico.
13. Síndrome de satélite: Parapatologia; Nosográfico.
14. Síndrome do bonzinho: Psicossomatologia; Nosográfico.
15. Zona de conforto: Autorrecexologia; Neutro.
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NA ESFERA DA EVOLUÇÃO, OS GANHOS SECUNDÁRIOS
SÃO FATORES IMPORTANTES DE MANUTENÇÃO DAS
CONSCINS INCAUTAS EM AUTOMIMESES ESTAGNADORAS,
ANULANDO A CONSECUÇÃO DE PROÉXIS PROMISSORA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já identificou os próprios ganhos secundários?
Quais as autorreciclagens promovidas a partir dessa identificação? Refletiu como a autolibertação
dos benefícios secundários pode favorecer a própria evolução e das demais consciências?
Bibliografia Específica:
1. Balona, Málu; Autocura através da Reconciliação: Um Estudo Prático sobre a Afetividade; pref. Marina
Thomaz; revisores Alexander Steiner; et al.; 342 p.: 2 seções; 11 caps.; 18 E-mails; 1 entrevista; 56 enus.; 125 expressões
e ditos populares; 1 foto; 6 ilus.; 1 microbiografia; 5 quadros sinópticos; 4 questionários; 2 tabs.; 17 técnicas; 5 teorias;
5 websites; 1 posf.; 20 infográficos; 20 cenografias; 56 filmes; 265 refs.; 2 apênds.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2003; páginas 67 e 120.
2. Luz, Marcelo da; Onde a Religião termina?; pref. Waldo Vieira; revisores Erotides Louly; Helena Araújo;
& Valana Ferreira; 486 p.; 5 seções; 17 caps.; 12 documentários & minisséries; 17 E-mails; 39 enus.; 149 estrangeirismos;
1 foto; 1 microbiografia; 15 siglas; 2 tabs.; 16 websites; 79 infográficos; 22 filmes; 571 refs.; 2 apênds.; alf.; geo.; ono.;
23,5 x 16 x 3 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011; páginas 209 a 211.
3. 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 67, 68, 110 e 111.
4. Takimoto, Nario; Princípios Teáticos da Consciencioterapia; Artigo; Proceedings of the 4th Consciential
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GAP TEÁTICO
(INCOERENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O gap teático é o estado consciencial nosológico caracterizado pela demora, adiamento, protelação, retardo, lapso, defasagem e lentidão na concretização de ideias evolutivas, conceitos cosmoéticos e verpons conscienciológicas já compreendidas, passíveis de serem
colocadas em prática e incluídas na rotina pessoal, porém ainda menosprezadas, despriorizadas
e relegadas ao plano secundário.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. A expressão do idioma Inglês, gap significa “buraco; interrupção; quebra
indesejável de continuidade; atraso relativo; descompasso ou disparidade entre coisas, países, pessoas, níveis financeiros, mentalidades”. Surgiu em 1959. O termo teoria procede do idioma
Latim, theoria, “investigação filosófica”, e este do idioma Grego, theoría, “ação de observar,
examinar; estudo ou conhecimento devido a raciocínio especulativo”. Apareceu no Século XVI.
A palavra prática provém do mesmo idioma Latim, practice, “prática”, e esta do idioma Grego,
praktiké, “a Ciência prática, em oposição à Ciência especulativa”. Surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 01. Retardo teaticológico. 02. Delay teático. 03. Conscin antivoliciolínica. 04. Procrastinação consciencial. 05. Autocorrupção crassa. 06. Antiteaticologia. 07. Solução de continuidade verbaciológica. 08. Mesmice existencial. 09. Antiproexologia. 10. Neofobiologia.
Neologia. As 3 expressões compostas gap teático, gap teático inversivo e gap teático reciclante são neologismos técnicos da Incoerenciologia.
Antonimologia: 01. Autoteaticidade. 02. Verbação consciencial. 03. Prontidão consciencial. 04. Autoridade cosmoética. 05. Pragmatismo interassistencial. 06. Antipostergação evolutiva. 07. Rotinologia útil. 08. Exemplarismologia. 09. Autolucidez multidimensional. 10. Autodesperticidade.
Estrangeirismologia: o forfait consciencial; a necessidade do hic et nunc existencial;
o freezing pessoal; as repetições ad nauseam; a embromation antievolutiva; o checklist proexológico esquecido; o carpe diem mal administrado.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto à autoincorruptibilidade cosmoética.
Coloquiologia: o ato de fazer nove horas; o hábito de ficar em cima do muro; o costume
de deixar como está para ver como fica; o fato de empurrar com a barriga; a tendência de reclamar de barriga cheia; a vida vivida aos trancos e barrancos; o chove-não-molha cotidiano;
o momento de virar a própria mesa.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Antiteaticologia; os cronopensenes; a cronopensenidade; os dubiopensenes; a dubiopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os morbopensenes; a morbopensenidade; os entropopensenes;
a entropopensenidade; os circumpensenes; a circumpensenidade; os poluciopensenes; a poluciopensenidade; os malignopensenes; a malignopensenidade; os estultopensenes; a estultopensenidade; os baratropensenes; a baratropensenidade; os condicionamentos intrafísicos gerados pela
pressão holopensênica da Socin patológica; a falta de retilinearidade autopensênica; a autopensenidade corrupta no holopensene pessoal.
Fatologia: o gap teático; a antiteaticidade; a ignorância voliciolínica; a falta de volicionalidade; a minivolição; a lentidão em colocar em prática as teorias já admitidas; o fato contraditório de possuir 99% de teoria e 1% de prática; a acomodação pessoal; o torpor consciencial; os
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autopostergamentos; as autodilações; as autoposposições; as autoprosternações; as autoembromações; as autoenrolações; os autorremanchos; o mais do mesmo patológico; a tergiversação evolutiva crônica; as esquivas infantis; a vacilação costumeira; as incertezas crônicas; a hesitação paralisante; as dúvidas mortificadoras; o medo de errar; o megatrafar da procrastinação; a autoconflitividade usual; as ilogicidades gritantes; o autassédio cronicificado; o bifrontismo interassistencial; a inautenticidade pessoal; a predominância das automimeses dispensáveis; a supremacia do
subcérebro protorreptiliano; a desassistencialidade cotidiana; a desídia proexológica; os cambalachos conscientes; a Antiperspectivologia; a letissimulação antievolutiva; a crise de crescimento
providencial; a saturação com a própria incoerência; a coragem consciencial; a ousadia cosmoética; a hora da autoviragem; o momento da megadecisão; o instante da maxirreciclagem; a autodefinição pela Despertologia; a real distância entre a conscin vulgar (miniteática) e o Serenão (megateática).
Parafatologia: a falta de autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a surdez
frente à sinalética energética parapsíquica; a pressão energética dos assediadores do passado pessoal; a falta de abertura parapsíquica às inspirações amparadoras; o autencapsulamento patológico; o banzo baratrosférico; a inércia frente às ideias inatas intermissivas; a exteriorização intencional de energias revitalizadoras visando à autodesintoxicação e à blindagem dos ambientes intrafísicos; a verbação enquanto trafor paragenético; as megarrevelações amparadoras capazes de
reduzir o gap da autoteaticidade.
III. Detalhismo
Sinergismologia: a inobservância quanto ao sinergismo hábitos sadios–rotinas úteis;
o sinergismo doentio interiorose-apriorismose; o sinergismo despriorização-melex; o sinergismo
tática-teática; o sinergismo autocorrupto hipertrofia do trafar–atrofia do trafor; o sinergismo
nosológico acídia-desídia; o sinergismo psicossomático inveja–satisfação malévola.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP) ainda negligenciado; o princípio do posicionamento pessoal (PPP) enquanto terapêutica eficaz para o gap teático.
Codigologia: a autavaliação quanto à teaticidade pessoal exigindo revisão constante do
código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da recuperação de cons; a teoria do Homo sapiens serenissimus
enquanto modelo evolutivo da Megacoerenciologia.
Tecnologia: a técnica dos máximos pessoais; a técnica do ranque interassistencial;
a técnica da conscin-cobaia voluntária; as técnicas consciencioterápicas; a técnica do autoproexograma; a técnica da semana do detalhismo; a técnica de sempre encarar os problemas de frente; a técnica da estatística motivadora.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Despertologia; o laboratório conscienciológico da sinalética energética; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo; o laboratório conscienciológico da
Mentalsomatologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Conscienciometrologistas; o Colégio Invisível dos
Consciencioterapeutas; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Intrafisicologia; o Colégio Invisível da Experimentologia.
Efeitologia: o efeito halo negativo das indecisões crônicas; o efeito dominó da desorganização consciencial; os efeitos seriexológicos do gap teático; os efeitos nosográficos da autoindulgência habitual; os efeitos assediadores da autovitimização; os efeitos cirúrgicos da Cosmoética destrutiva; os efeitos automotivadores da Teaticologia.
Neossinapsologia: a autoprostração impossibilitando a aquisição de neossinapses.
Ciclologia: o ciclo erros-acertos-neoerros-neoacertos; o ciclo teática-verbação; o ciclo
análise-síntese; o ciclo iniciativa prioritária–acabativa qualificada; o ciclo evolutivo consciência
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reurbanizada–Consciex Livre; o ciclo apatia-alienação; o ciclo ideia-escrita-revisão-publicação;
o ciclo retrovidas-neoproéxis.
Enumerologia: o indecisismo; o boavidismo; o ausentismo; o fechadismo; o aulicismo;
o desviacionismo; o autorregressismo. A autopatia; a autoapatia; a antipatia; a aprioropatia; a cinicopatia; a definopatia; a voliciopatia. A autonolição; o autointoxicação; a autotitubeação; a autorrendição; a autoindisposição; a autocastração; a autoomissão.
Binomiologia: o binômio gap teático–limite cosmoético; o binômio autocriatividade-autoprodutividade; o binômio tentativa-acerto; o binômio displicência-dispersividade; o binômio
indiferença consciencial–esterilidade assistencial; o binômio acrasia-anemia; o binômio egocarma-grupocarma; o binômio inépcia-inércia.
Interaciologia: a interação pusilanimidade-antiteaticidade; a interação Intraconscienciologia-Gesconologia; a interação autoinsegurança-heterassédio; a interação mesméxis-melex;
a interação introversão-sedentarismo-abulia; a interação omissão deficitária–interprisão grupocármica; a interação exemplo silencioso–exemplo tonitruante; a interação autoapreensibilidade-autopragmatismo.
Crescendologia: o crescendo nosológico gap teático–incompléxis; o crescendo atraso-adiamento; o crescendo evolutivo autorresponsabilidade-autesforço-autoconquista; o crescendo
gap teático–gap grupocármico–gap evolutivo; o crescendo cosmoético refém da autocognição–
–maxicompletista tarístico; o crescendo dia matemático–vida matemática; o crescendo teático
paradever intermissivo–liderança proexológica.
Trinomiologia: o trinômio autorreflexão-automotivação-autodecisão; o trinômio autocorrupção-autoficção-autoinércia; o trinômio ortointenção-ortodecisão-ortoexemplo; o trinômio
voliciopatia-dubiopensenidade-decidofobia; o trinômio aqui-agora-já; o trinômio recorrência-recrudescimento-cronicificação; o trinômio definição-determinação-deliberação.
Polinomiologia: o polinômio habilidade-treino-competência-maestria.
Antagonismologia: o antagonismo gap teático / exemplarismo cosmoético; o antagonismo maxiproexista lúcido / intermissivista inadaptado; o antagonismo inibição intelectual / extroversão parapolimática; o antagonismo autoinsegurança emocional / autoconfiança mentalsomática; o antagonismo filosofice / realização; o antagonismo poder–não querer / querer–não poder;
o antagonismo silêncio omissivo / silêncio cosmoetificador; o antagonismo tepidez / intrepidez.
Paradoxologia: o paradoxo metafórico da conscin sentada em 1 baú de moedas de ouro, pedindo esmola.
Politicologia: a anarquia.
Legislogia: a lei do menor esforço evolutivo.
Filiologia: a fantasiofilia; a biofilia monopolizadora.
Fobiologia: a teaticofobia; a decidofobia; a neofobia; a experimentofobia; a parapsiquismofobia; a autocriticofobia; a priorofobia.
Sindromologia: as síndromes depressivas; a síndrome de Gabriela.
Maniologia: a fracassomania; a derrotismomania; a sinistromania; a apriorismomania;
a flagelomania; a hedonomania; a nostomania; a egomania; a mania de deixar para depois.
Mitologia: o mito da perfeição.
Holotecologia: a mesmexoteca; a trafaroteca; a etoteca; a convivioteca; a consciencioteca; a cognoteca; a recexoteca; a conscienciometroteca.
Interdisciplinologia: a Incoerenciologia; a Autocorrupciologia; a Antiteaticologia; a Marasmologia; a Mesmexologia; a Parapatologia; a Antiproexologia; a Intrafisicologia; a Experimentologia; a Verbaciologia; a Exemplarismologia; a Cosmoeticologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a conscin troposférica; a consréu ressomada; a pessoa incoerente; a pessoa neofóbica; o adulto-criança; o retardatário evolutivo; o intermissivista inadaptado.
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Masculinologia: o homem egocêntrico infantil; o apático; o alienado; o perfeccionista;
o procrastinador; o protelador; o pré-serenão vulgar; o homem eletronótico; o minidissidente
ideológico; o omisso.
Femininologia: a mulher egocêntrica infantil; a apática; a alienada; a perfeccionista;
a procrastinadora; a proteladora; a pré-serenona vulgar; a mulher eletronótica; a minidissidente
ideológica; a omissa.
Hominologia: o Homo sapiens frustrator; o Homo obtusus; o Homo sapiens debilis;
o Homo sapiens vulgaris; o Homo sapiens automimeticus; o Homo sapiens illucidus; o Homo sapiens apaedeutas; o Homo sapiens teaticus; o Homo sapiens exemplaris; o Homo sapiens semperaprendens.
V. Argumentologia
Exemplologia: gap teático inversivo = o manifesto pelo jovem, homem ou mulher, praticante da técnica da invéxis; gap teático reciclante = o manifesto pelo adulto, homem ou mulher,
praticante da técnica da recéxis.
Culturologia: a cultura da Autocoerenciologia Evolutiva.
Etiologia. Considerando a Parapatologia, os fatores causais detonadores e mantenedores
do gap teático têm como raiz principal a autocorrupção franca. No entanto, podem ser manifestos
a partir de múltiplas influências, intra, inter e paraconscienciológicas ao modo das 17 abaixo
listadas na ordem alfabética, exemplificadas a partir de respectivas condições sindrômicas:
01. Antiparapsiquismo: a predominância das lavagens subcerebrais impedindo a priorização da paraperceptibilidade interassistencial; a síndrome do cascagrossismo.
02. Apego: a predominância dos emocionalismos deslocados impedindo a priorização
das tarefas mentaissomáticas; a síndrome da ectopia afetiva (SEA).
03. Autodesorganização: a predominância da autoindisciplina impedindo a priorização
da conscienciocentragem produtiva; a síndrome da dispersão consciencial.
04. Autodesvalorização: a predominância do autotrafarismo impedindo a priorização
da autorresponsabilidade maxiproexológica; a síndrome da subestimação.
05. Automatismo: a predominância dos condicionamentos intrafísicos impedindo a priorização da autoconsciexiabilidade lúcida; a síndrome da robotização existencial.
06. Autovitimização: a predominância do porão consciencial impedindo a priorização
da maturidade holossomática; a síndrome do infantilismo.
07. Bagulhismo: a predominância das futilidades intrafísicas onipresentes impedindo
a priorização da frugalidade complexa; a síndrome do hiperconsumismo.
08. Caradurismo: a predominância das autofalsidades maliciosas impedindo a priorização da transparência cosmoética (glasnost); a síndrome do cinismo.
09. Cerebelo: a predominância da psicomotricidade adrenalínica impedindo a priorização da intelectualidade ponderada; a síndrome da pressa.
10. Desviologia: a predominância dos microinteresses instintivos impedindo a priorização do megafoco maxiproexológico; a síndrome da mediocrização.
11. Leniência: a predominância da procrastinação crônica impedindo a priorização da
proatividade expediente; a síndrome de Poliana.
12. Monovisão: a predominância dos apriorismos bitolantes impedindo a priorização da
cosmovisão multidimensional; a síndrome do avestrusismo.
13. Nosopensenologia: a predominância dos monoideismos egoicos impedindo a priorização da pensenização polifásica analógica; a síndrome da apriorismose.
14. Orgulho: a predominância da empáfia narcisística impedindo a priorização da força
presencial acolhedora; a síndrome do salto alto.
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15. Parapressão: a predominância das evocações espúrias impedindo a priorização da
Higiene Consciencial; a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB).
16. Permissividade: a predominância das dissimulações egocêntricas autopromocionais
impedindo a priorização da megatares autêntica; a síndrome da autossantificação.
17. Tibieza: a predominância dos medos infantis impedindo a priorização da autexposição sincera; a síndrome da pusilanimidade.
Teaticologia. Segundo a Autoconscienciometrologia, o intermissivista lúcido, homem ou
mulher, diante do cabedal de informações atualmente disponíveis acerca da Conscienciologia, pode aferir o nível de autexemplarismo interassistencial a partir do gap existente entre a teoria já
dominada e a prática de fato inserida nos hábitos diários.
Taxologia. Sob a ótica da Cosmovisiologia, o nível de teática pessoal pode ser, portanto,
quantificado e qualificado a partir da experiência lúcida em, pelo menos, 17 áreas de manifestação consciencial, abaixo listadas na ordem alfabética, com respectivos exemplos de possíveis
instrumentos de autodiagnóstico derivados do conscienciograma:
01. Teática conviviológica: a verbação ante o trinômio cordialidade-honestidade-solidariedade; a aplicação do autossociograma.
02. Teática duplológica: a verbação ante o trinômio afetividade-sexualidade-megafraternidade; a aplicação do duplismograma.
03. Teática evoluciológica: a verbação ante o trinômio autodesassédio-heterodesassédio-omnidesassédio; a aplicação do autevoluciograma.
04. Teática gesconológica: a verbação ante o trinômio artigo-verbete-livro; a aplicação
do autogesconograma.
05. Teática holossomatológica: a verbação ante o trinômio saúde física–desbloqueio
cardiochacral–cérebro dicionarizado; a aplicação do holossomatograma.
06. Teática homeostaticológica: a verbação ante o trinômio imperturbabilidade-sobrepairamento-taquirritmia; a aplicação do auto-harmonograma.
07. Teática interassistenciológica: a verbação ante o trinômio tacon-tares-tenepes;
a aplicação do taristicograma.
08. Teática invexológica: a verbação ante o trinômio antecipação-interassistencialidade-produtividade; a aplicação do autoinvexograma.
09. Teática neoverponológica: a verbação ante o trinômio ponderabilidade-heuristicalidade-paracerebralidade; a aplicação do verponograma.
10. Teática ocupaciológica: a verbação ante o trinômio automotivação-trabalho-lazer;
a aplicação do autolaborograma.
11. Teática ortopensenológica: a verbação ante o trinômio ortointencionalidade-ortocognoscibilidade-ortoprioridade; a aplicação do autopensenograma.
12. Teática parapercepciológica: a verbação ante o trinômio estado vibracional–sinalética energética–iscagem lúcida; a aplicação do autenergograma.
13. Teática policarmológica: a verbação ante o trinômio autoinconflitividade-antiofensividade-maxiuniversalidade; a aplicação do autosserenograma.
14. Teática proexológica: a verbação ante o trinômio calculismo-detalhismo-completismo; a aplicação do autoproexograma.
15. Teática recinológica: a verbação ante o trinômio recéxis-recin-reurbin; a aplicação
do temperamentograma.
16. Teática tenepessológica: a verbação ante o trinômio autorganização-ortopensenização-ortoexemplificação; a aplicação do autotenepessograma.
17. Teática verbetológica: a verbação ante o trinômio conceber-escrever-debater;
a aplicação do verbetograma.
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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 gap teático, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autautoridade vivencial: Autopesquisologia; Homeostático.
02. Autexemplificação: Cosmoeticologia; Neutro.
03. Autocorrupção: Parapatologia; Nosográfico.
04. Autofracasso deslocado: Autoproexologia; Nosográfico.
05. Cinismo: Parapatologia; Nosográfico.
06. Coerenciologia: Holomaturologia; Homeostático.
07. Conhecimento teático: Teaticologia; Homeostático.
08. Conscin antivoliciolínica: Energossomatologia; Nosográfico.
09. Cotejo conscin-conscienciólogo: Conscienciometrologia; Homeostático.
10. Defasagem evolutiva: Evoluciologia; Neutro.
11. Exemplarista evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.
12. Parateática: Experimentologia; Homeostático.
13. Teática prioritária: Autopriorologia; Homeostático.
14. Teaticologia: Intrafisicologia; Homeostático.
15. Verbaciologia: Conscienciometrologia; Homeostático.

O GAP TEÁTICO DIAGNOSTICA, DE MODO INDUBITÁVEL,
A PROFUNDIDADE DA AUTASSEDIALIDADE CONSCIENCIAL,
REPRESENTANDO, PORTANTO, O NÍVEL DE SEPARAÇÃO
EVOLUTIVA PERANTE O HOMO SAPIENS SERENISSIMUS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, encontra-se satisfeito com o nível de coerência
teática atual? Quais providências práticas podem ser tomadas, hoje, para qualificá-la ainda mais?
Bibliografia Específica:
1. Jason, Kathryn; & McMahon, J. J.; A Coragem de Decidir (Courage to Choose); trad. Elsa Martins; 188
p.; 12 caps.; 79 enus.; 3 ilus.; 2 microbiografias; 15 tabs.; 21 x 12,5 cm; br.; Círculo do Livro; São Paulo, SP; 1980; páginas 1 a 188.
2. Nelson, Bob; Faça o que tem de Ser Feito e Não Apenas o que lhe pedem (Please don´t just do What I Tell
You, Do What Needs To Be Done); trad. Vera Whately; 136 p.; 12 caps.; 1 tab.; 21 x 13,5 cm; br.; Sextante; Rio de Janeiro, RJ; 2003; páginas 1 a 136.
3. Vicenzi, Luciano; Coragem para Evoluir; pref. Málu Balona; revisoras Giselle Salles; Karina Thomaz;
& Marcia Abrantes; 188 p.; 8 caps.; 49 enus.; 1 foto; 2 ilus.; 1 microbiografia; 2 tabs.; glos. 37 termos; 50 refs.; alf.; 21
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GARANTIA EVOLUTIVA
(AUTEVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A garantia evolutiva é a troca inteligente dos valores finitos da vida humana pelos valores imperecíveis da consciência, objetivando, no conjunto dos autesforços, a melhoria da qualificação do saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP), por parte da conscin lúcida, intermissivista, proexista, cosmoética e garantindo, com tal resolução, o autodesenvolvimento dinâmico e autorrevezador na cadeia de vidas intrafísicas.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra garantia provém do idioma Francês, garantie, “compromisso de
quem se coloca como garantia de algo; caução”, derivada de garant, “fiador”, e esta do idioma
Germânico, wërento, de wëren, “fornecer; garantir”. Surgiu no Século XVII. O vocábulo evolutivo procede também do idioma Francês, evolutif, de évolution, e este do idioma Latim, evolutio,
“ação de percorrer, de desenrolar”. Apareceu em 1873.
Sinonimologia: 1. Garantia autevolutiva. 2. Comprometimento evolutivo. 3. Compromisso evolutivo. 4. Fiança evolutiva. 5. Autempenho multidimensional. 6. Fidelidade proexológica. 7. Legitimização do autorrevezamento multiexistencial.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 6 cognatos derivados do vocábulo garantia: garante; garantida; garantido; garantidor; garantidora; garantir.
Neologia. As duas expressões compostas garantia evolutiva antecipada e garantia evolutiva posterior são neologismos técnicos da Autevoluciologia.
Antonimologia: 1. Desatenção autevolutiva. 2. Desobrigação evolutiva. 3. Irresponsabilidade pessoal. 4. Descompromisso tarístico. 5. Postergação evolutiva. 6. Autexclusão evolutiva.
Estrangeirismologia: a relação input-output; o res non verba.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à evolutividade pessoal prioritária.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do megafoco evolutivo; os prioropensenes; a prioropensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a garantia evolutiva; a garantia autevolutiva; a autogarantia; a teática da
inteligência evolutiva (IE); a aferição periódica da bússola evolutiva; o autodiscernimento quanto
à melhor escolha evolutiva; a análise refletida das alternativas possíveis; a avaliação do custo-benefício de cada ato pessoal; as preferências mais inteligentes; as decisões mais corretas; a vida
feita de escolhas diuturnas; a sapiência de conseguir identificar as escolhas mais acertadas; a autodisponibilidade; a autorganização; as fases da existência humana; as recins cirúrgicas para extirpar as tendências regressivas; a busca imperturbável do objetivo evolutivo; a persistência inteligente no megafoco; as coleiras sociais do ego; os conflitos de interesse; a vivência da omissuper;
a força fundamental da vontade da consciência; a intencionalidade sadia; a autoconsciência cosmoética.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; os autocomprometimentos pré-ressomáticos da conscin intermissivista; o Curso Intermissivo (CI) pessoal; a autoconfiança nas próprias ideias inatas; as sondagens
energéticas dos caminhos de vida possíveis; a autopredisposição à captação das dicas dos ampara-
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dores extrafísicos sobre o rumo mais correto a seguir; a autoparaperceptibilidade aplicada à otimização da autevolução.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Teoriologia: a teoria das cláusulas pétreas.
Tecnologia: as técnicas de viver evolutivamente; a técnica da tenepes; a paratécnica da
ofiex.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório
conscienciológico da tenepes.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Evoluciólogos.
Efeitologia: o efeito cascata da aceleração da autevolução.
Ciclologia: o ciclo período intermissivo–vida intrafísica.
Enumerologia: o saber escolher o duplista da dupla evolutiva; o saber escolher os compassageiros evolutivos; o saber escolher as melhores opções no contexto evolutivo atual; o saber
escolher o modo de ocupação do tempo evolutivo; o saber escolher as tarefas mais prioritárias;
o saber escolher o mais rentável à autevolução; o saber escolher os itens acrescentáveis ao CPC.
Binomiologia: o binômio intrafisicalidade-extrafisicalidade; o binômio descarte do
pior–escolha do melhor.
Interaciologia: a interação comprometimento-Proxêmica; a interação comprometimento-Cronêmica.
Trinomiologia: o trinômio interesse-meta-evolução; o trinômio decisões cosmoéticas–
–soluções criativas–resultados evolutivos.
Polinomiologia: o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma.
Antagonismologia: o antagonismo teoria / prática; o antagonismo iniciativa / acabativa.
Paradoxologia: o paradoxo da melhor escolha evolutiva para si mesmo repercutir em
melhor escolha para todos.
Politicologia: a democracia; a conscienciocracia.
Legislogia: a lei da economia de males; a lei do maior esforço.
Filiologia: a laborfilia; a evoluciofilia.
Mitologia: o esforço de autossuperação da influência dos mitos regressivos milenares.
Holotecologia: a proexoteca; a volicioteca; a evolucioteca; a cognoteca; a administratoteca; a assistencioteca; a parapsicoteca.
Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Cosmovisiologia; a Interassistenciologia;
a Proexologia; a Autodiscernimentologia; a Autocriteriologia; a Mentalsomatologia; a Autexperimentologia; a Autopriorologia; a Autocosmoeticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; as consciexes calouras no primeiro Curso Intermissivo; 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 proativo; 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 proativa; 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 compromissor; o Homo sapiens contractor; o Homo
sapiens attentus; o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens ratiocinator; o Homo sapiens
ideologicus; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens sapientior.
V. Argumentologia
Exemplologia: garantia evolutiva antecipada = a permutação dos interesses da existência humana ainda no período da juventude, durante a fase preparatória da vida ou do início da inversão existencial (invéxis); garantia evolutiva posterior = a permutação dos interesses da existência humana na fase da maturidade, ou executiva, da programação existencial pessoal.
Culturologia: a Multiculturologia da Evolução Consciencial; a esnobação das seduções
da cultura das inutilidades onipresentes; a cultura conscienciológica.
Barateamento. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 valores finitos ou perecíveis da
vida intrafísica a serem barateados pela conscin lúcida na troca inteligente para sustentar a garantia autevolutiva:
1. Acidente: a superestimação do terremoto, tsunami e outros eventos naturais.
2. Contratempo: a supervalorização dos eventos sociais, por exemplo, a crise econômica.
3. Doença: a superestimação da Patologia Humana; o culto da hipocondria.
4. Fama: a celebridade; o prestígio social; a pompa.
5. Plástica: a beleza física; a exaltação do soma.
6. Poder: a política humana; a liderança social.
7. Sexualidade: a hipersexualidade na vida intrafísica.
Valorização. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 valores imperecíveis da consciência a serem estimados e buscados pela conscin lúcida na troca inteligente para sustentar a garantia
autevolutiva:
1. CMP: a qualidade do ciclo multiexistencial pessoal.
2. CPC: o código pessoal de Cosmoética entrosado ao código grupal de Cosmoética
(CGC).
3. FEP: o saldo positivo da Ficha Evolutiva Pessoal.
4. Livro: a obra tarística, escrita e publicada, como sendo o melhor legado terrestre
a fim de embasar o autorrevezamento multiexistencial.
5. Minipeça: a conquista da condição de minipeça autoconsciente do Maximecanismo
Multidimensional Interassistencial.
6. Priorização: as prioridades do momento evolutivo.
7. Tenepes: as tarefas energéticas, pessoais, diárias, a caminho da obtenção da oficina
extrafísica (ofiex) pessoal.
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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 a garantia evolutiva, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autocomprometimento: Proexologia; Neutro.
02. Autocompromisso multidimensional: Multidimensiologia; Homeostático.
03. Autodiscernimento: Holomaturologia; Homeostático.
04. Autorrevezamento multiexistencial: Autorrevezamentologia; Homeostático.
05. Cláusula pétrea: Proexologia; Homeostático.
06. Desafio da proéxis: Proexologia; Homeostático.
07. Lisura: Cosmoeticologia; Homeostático.
08. Megaperigo dos efeitos mediatos: Paracronologia; Nosográfico.
09. Ortopensenidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
10. Prometedor: Cosmoeticologia; Neutro.
11. Razão superior: Voliciologia; Homeostático.
12. Verdade prioritária: Verponologia; Homeostático.

A CONSCIN LÚCIDA ESCOLHE E VIVE, VOLUNTARIAMENTE, A GARANTIA AUTEVOLUTIVA POR MEIO DAS
TROCAS DOS VALORES FINITOS DA VIDA HUMANA PELOS VALORES IMPERECÍVEIS DA VIDA CONSCIENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, está consciente dos valores reais da própria evolução consciencial? Desde quando?

Enciclopédia da Conscienciologia

11346

GARGALO DO PRÉ-EPICON
(EXPERIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O gargalo do pré-epicon é o período de autorreavaliações e superações críticas demarcando a transição da fase inicial incômoda e instável à fase posterior madura e estável
do candidato, homem ou mulher, quanto ao autepicentrismo consciencial.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo gargalo é de origem controversa. Surgiu no Século XVI. 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 Científica, no Século XVIII. O termo consciência deriva do idioma
Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento;
consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Surgiu no Século
XIII.
Sinonimologia: 1. Crise de consolidação do pré-epicon. 2. Ponto de viragem do préepicon.
Neologia. As 4 expressões compostas gargalo do pré-epicon, minigargalo do pré-epicon, maxigargalo do pré-epicon e megagargalo do pré-epicon são neologismos técnicos da Experimentologia.
Antonimologia: 1. Gargalo do epicon lúcido. 2. Gargalo do desperto. 3. Gargalo da semiconsciex.
Estrangeirismologia: o Traforium; o open mind multidimensional; o Paraperceptarium; o Acoplamentarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à assunção da liderança multidimensional.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do epicentrismo evolutivo; o abertismo autopensênico; o materpensene parapsíquico; a autoverificabilidade permanente da pensenidade pessoal.
Fatologia: o gargalo do pré-epicon; o gargalo das reciclagens intraconscienciais inerente
ao patamar evolutivo do epicentrismo consciencial; a assunção dos trafores parapsíquicos pessoais; a autavaliação realística dos trafares e trafais; o planejamento autevolutivo para a superação
dos trafares; a postura pessoal de desdramatização quanto às autorreciclagens; a representatividade pessoal no grupo evolutivo; a assunção da liderança interassistencial na Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI); o perfil pessoal de aglutinador de conscins; a postura íntima de “querer acertar” evolutivamente, de dar o melhor de si e estimular o crescimento
alheio; a fase íntima de estabilidade emocional; o assentamento do pé de meia; a análise da autocoerência no dia a dia; os conflitos pessoais advindos da autoconsciencioterapia; o olhar autodiscernidor para com os quelóides emocionais; as crises de crescimento; a autoidentificação de posturas anticosmoéticas; a insegurança pessoal; a ausência de ousadia pessoal para descobrir aspectos novos do autoparapsiquismo; as autoconvicções arraigadas dificultando a reciclagem intraconsciencial; os tabus relacionados ao parapsiquismo; o epicentrismo consciencial; as Dinâmicas
Parapsíquicas realizadas na Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); a Associação Internacional de Parapsiquismo Interassistencial (ASSIPI).
Parafatologia: a priorização quanto ao estado vibracional (EV) profilático; a sinalética
energética e parapsíquica pessoal mapeada e aplicada diuturnamente; a lucidez perante as experi-
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ências fora do corpo; a identificação do assédio interconsciencial e a agilidade na condução do
desassédio; a utilização das habilidades parapsíquicas de modo cosmoético resultando na ampliação das parapercepções; a autopersistência na aplicação das atividades energéticas; a soltura holochacral; a autossuficiência energética obtida através da consciencioterapia; a descoincidência vígil; a extrapolação parapsíquica evidenciando a conexão com os amparadores extrafísicos; a parapreceptoria indubitável nas ações interassistenciais; o incremento das energias e das solicitações
de assistência na tenepes; as sincronicidades; as orientações extrafísicas nas etapas do desenvolvimento do epicentrismo consciencial; o valor inestimável das autocomprovações dos parafenômenos para a própria conscin.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo das energias conscienciais a 3 (amparador extrafísico–
assistente humano–assistido).
Principiologia: a coerência quanto ao princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Codigologia: a elaboração e aplicação do código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria das bioenergias; a teoria do holossoma; a teoria dos fenômenos
parapsíquicos; a teoria do parapsiquismo; a teoria da inteligência evolutiva (IE); a teoria da
multidimensionalidade; a teoria e prática do epicentrismo consciencial.
Tecnologia: a técnica da mobilização básica das energias (MBE) favorecendo os parafenômenos e a interassistencialidade; a técnica da Cosmoética Destrutiva; a técnica do estado vibracional; as técnicas da Autoconsciencioterapia; as técnicas da Autoconscienciometria.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Interassistenciologia; o laboratório conscienciológico da Experimentologia; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV);
o laboratório conscienciológico da Autossinaleticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Intrafisicologia; o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia;
o Colégio Invisível da Despertologia.
Efeitologia: os efeitos positivos da assunção da liderança interassistencial na autoproéxis.
Ciclologia: o ciclo evolutivo pessoal; o ciclo nosográfico do poder; a necessidade premente do ciclo de reflexões autocríticas perante o parapsiquismo.
Binomiologia: o binômio abertismo consciencial–abertismo energossomático; o binômio amparador-assistente; o binômio assistente-assistido; o binômio orgulho-antiparapsiquismo;
o binômio vaidade-antiparapsiquismo; o binômio poder-antiparapsiquismo; o binômio egoísmo-antiparapsiquismo; o binômio pré-epicon–epicon lúcido.
Crescendologia: o crescendo evolutivo trafores assumidos–atitudes cosmoéticas–extrapolação parapsíquica.
Trinomiologia: a observação do trinômio autofranqueza cosmoética–reciclagem intraconsciencial–abertismo energossomático propiciando o desenvolvimento do epicentrismo consciencial.
Polinomiologia: o polinômio Acoplamentarium–tenepes–epicentrismo consciencial–megagescon.
Politicologia: a lucidocracia; a cosmoeticocracia; a assistenciocracia; a discernimentocracia; a conscienciocracia; a autopesquisocracia; a proexocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada ao desenvolvimento do epicentrismo consciencial.
Filiologia: a neofilia; a sociofilia; a parapsicofilia; a teaticofilia; a proexofilia; a conscienciofilia; a energofilia.
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Fobiologia: a recexofobia; a cosmoeticofobia; a espectrofobia; a raciocinofobia; a recinofobia; a autocriticofobia; a autorreflexofobia.
Sindromologia: a superação da síndrome de Gabriela; o sobrepujamento da síndrome
da pressa; o sobrepairamento da síndrome da subestimação; a superação da síndrome do infantilismo; a solução da síndrome da pré-derrota; o afastamento da síndrome da expectativa frustrada; a remoção da síndrome da dispersão consciencial.
Mitologia: a desmitificação do autoparapsiquismo.
Holotecologia: a somatoteca; a energoteca; a fenomenoteca; a parapsicoteca; a cosmoeticoteca; a psicossomatoteca; a conscienciometroteca.
Interdisciplinologia: a Experimentologia; a Interassistenciologia; a Intencionologia;
a Intraconscienciologia; a Cosmovisiologia; a Harmoniologia; a Inventariologia; a Parapatologia;
a Intrafisicologia; a Energossomatologia; a Macrossomatologia; a Holofisiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin pré-epicon; a isca humana consciente; a pessoa aglutinadora;
a conscin alavancadora; a conscin traforística; a conscin tenepessista veterana.
Masculinologia: o docente 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.
Femininologia: a docente 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 multidimensionalis; o Homo sapiens parapsychophilicus; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens macrossomaticus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens clarividens; o Homo sapiens tenepessista.
V. Argumentologia
Exemplologia: minigargalo do pré-epicon = o relativo ao abandono das posturas imaturas crassas; maxigargalo do pré-epicon = o relativo ao domínio da iscagem lúcida; megagargalo
do pré-epicon = o relativo à manutenção da teática cosmoética diuturna.
Culturologia: a cultura do parapsiquismo sadio; a cultura do holossoma hígido; a cultura da multidimensionalidade lúcida.
Epicentrismo. Concernente à Epicentrologia, eis 20 condições ou posturas pessoais, específicas, para a conquista do epicentrismo consciencial, as quais podem ser desenvolvidas por
todas as conscins, homens e mulheres, interessadas na liderança interassistencial, classificadas em
ordem alfabética:
01. Autodesassedialidade: a prontidão e agilidade para solucionar as bases do autassédio, tanto por meio das energias quanto por posicionamento tarístico.
02. Autorado: a escrita de verbetes, artigos conscienciológicos, manuais e livros, atuando assiduamente na ampliação das verdades relativas de ponta da Conscienciologia.
03. Convivialidade: a atitude pessoal de intercooperação evolutiva; o autoposicionamento de antifofoca; o ato de romper a roda de assédios; a postura pessoal de aglutinar consciências.

Enciclopédia da Conscienciologia

11349

04. Cosmoética: a vivência indubitável dos resultados alcançados da superação dos trafares por meio da implantação do CPC.
05. Curso: a autoria de cursos próprios em Conscienciologia, na condição de professor
itinerante.
06. Disponibilidade: a autorganização para disponibilizar-se cada vez mais para as demandas de trabalho interassistencial.
07. Docência: a condição de professor(a) de Conscienciologia veterano(a).
08. Duplismo: a manutenção da dupla evolutiva (DE) exitosa.
09. Estabilidade emocional: a demonstração de maturidade emocional quando sob
pressão.
10. Grupocarma: a evidenciação nas relações pessoais qualificadas com a família nuclear.
11. Liderança: a liderança interassistencial assumida com resultados proexológicos
produtivos.
12. Pacificidade: o temperamento pessoal pacífico e interassistencial.
13. Parapsiquismo: o domínio do estado vibracional; a destreza quanto às manobras
bioenergéticas e aos fenômenos parapsíquicos.
14. Posicionamento: a postura pessoal clara e objetiva quanto à intenção pessoal.
15. Semperaprendência: a realização de atualizações verponológicas frequentes a fim
de testar os próprios conhecimentos a partir da participação em eventos, a exemplo: Prova Geral
da Conscienciologia; Conscin-Cobaia; Programa de Aceleração da Desperticidade (PROAD);
Consciencioterapia; Curso de Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 2 (ECP2), Acoplamentarium.
16. Somaticidade: o senso de cuidado somático regular.
17. Subsistência: a organização econômico-financeira.
18. Tenepes: o tenepessismo veterano.
19. Universalismo: o senso de humanidade; o senso de fraternidade; o poliglotismo;
a itinerância internacional.
20. Voluntariado: o voluntáriado ativo na Conscienciologia.
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 gargalo do pré-epicon, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abordagem bioenergética: Energossomatologia; Neutro.
02. Agudização do autoparapsiquismo: Parapercepciologia; Homeostático.
03. Autocomprovação parapsíquica: Autoparapercepciologia; Neutro.
04. Autodidatismo parapsíquico: Autodidaticologia; Neutro.
05. Autolucidez parapsíquica: Autolucidologia; Neutro.
06. Distorção parapsíquica: Parapercepciologia; Nosográfico.
07. Engano parapsíquico: Autenganologia; Nosográfico.
08. Epicon lúcido: Evoluciologia; Homeostático.
09. Fenomenologia Holossomática: Parafenomenologia; Neutro.
10. Gargalo evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.
11. Gargalo operacional: Experimentologia; Homeostático.
12. Liderança multidimensional: Liderologia; Homeostático.
13. Perfil parapsíquico: Parapercepciologia; Neutro.
14. Pré-epicon: Epicentrismologia; Homeostático.
15. Travão: Parapatologia; Nosográfico.
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O GARGALO DO PRÉ-EPICON É A CONDIÇÃO EVOLUTIVA
IMPOSTA À CONSCIÊNCIA, DURANTE A JORNADA PROEXOLÓGICA, PROPICIANDO AUTORREFLEXÃO E AUTOPOSICIONAMENTO QUANTO AO ATUAL NÍVEL EVOLUTIVO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, está na condição de pré-epicon? Qual o nível da
aplicação teática do autepicentrismo consciencial?
Bibliografia Específica:
1. Nonato, Alexandre; et al.; Acoplamento Energético: Qualificando as Interações Energéticas com Pessoas e Ambientes no Dia a Dia (Estudo a partir do Laboratório Acoplamentarium); revisores Guilherme Kunz; et
al.; 288 p.; 8 caps.; 25 citações; 24 E-mails; 90 enus.; 6 fotos; 1 ilus.; 5 microbiografias; 100 perguntas; 9 técnicas;
22 websites; glos. 83 termos; 17 filmes; 60 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu,
PR; 2015; páginas 207 a 218.
2. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; revisor Alexander
Steiner; 344 p.; 150 abrevs.; 106 assuntos das folhas de avaliação; 3 E-mails; 11 enus.; 100 folhas de avaliação; 1 foto;
1 microbiografia; 100 qualidades da consciência; 2.000 questionamentos; 100 títulos das folhas de avaliação; 1 website;
glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas
52 a 71.
3. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.;
1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.;
geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 737.
4. Zolet, Lilian; & Buononato, Flávio; Orgs.; Manual do Acoplamentarium; revisores Antonio Pitaguari; et
al.; 160 p.; 1 E-mail; 63 enus.; 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; 16 filmes; 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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GARGALO EVOLUTIVO
(EVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O gargalo evolutivo é a realização crucial a ser enfrentada pela consciência
lúcida a fim de alcançar o novo nível evolutivo pessoal.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo gargalo é de origem controversa. Surgiu no Século XVI. O vocábulo evolutivo procede do idioma Francês, evolutif, de évolution, e este do idioma Latim, evolutio,
“ação de percorrer, de desenrolar”, de evolvere, “rolar de cima; despenhar; precipitar; desdobrar;
fazer sair; desenvolver”. Apareceu no Século XVIII.
Sinonimologia: 1. Obstáculo evolutivo. 2. Ponto de viragem evolutiva.
Neologia. As duas expressões compostas gargalo evolutivo inconsciente e gargalo evolutivo autoconsciente são neologismos técnicos da Evoluciologia.
Antonimologia: 1. Passagem do nível evolutivo. 2. Catálise evolutiva.
Estrangeirismologia: a dimensão intrafísica como sendo o Evolutionarium; a condição
sine qua non da conquista do gargalo evolutivo.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturidade da Evoluciologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Evoluciologia; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os prioropensenes;
a prioropensenidade.
Fatologia: o gargalo evolutivo; a Escala Evolutiva das Consciências; o nível evolutivo
atual da conscin lúcida; a importância fundamental dos estudos dos gargalos evolutivos para todas
as Instituições Conscienciocêntricas; o alívio obtido, invariavelmente, após a ultrapassagem do
gargalo evolutivo, potencializando as intenções e determinações da conscin no caminho da evolução.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo intra e extraconsciencial; o sinergismo catalítico evolutivo; o sinergismo proexológico em alto grau; o sinergismo holossomático; o sinergismo interdimensional; o sinergismo holopensênico; o sinergismo intelectivo.
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 continuada.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas; a teoria do Homo sapiens reurbanisatus; a teoria e a pr tica do ―in dubio pro reo‖; a teoria da presunção; a teoria da ficção;
a teoria da necessidade social; a teoria da evolução através dos autesforços.
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Tecnologia: o devir da Tecnologia; a técnica da variabilidade; a técnica da exaustividade; a técnica da adaptação evolutiva; a técnica da mudança para melhor; a técnica do devir
consciencial; a técnica do preparo inteligente da próxima existência intrafísica.
Voluntariologia: a Instituição Conscienciocêntrica (IC); a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Proéxis; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
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.
Binomiologia: o binômio soma-consciência; o binômio subcérebro-paracérebro; o binômio varejismo consciencial–atacadismo consciencial; o binômio Experimentologia-Autopesquisologia; o binômio Conscienciologia-Mateologia; o binômio autoimperdoador-heteroperdoador; o binômio tacon-tares.
Interaciologia: a interação gargalo operacional–crise de crescimento funcional; a interação atributos intraconscienciais–atributos extracerebrais; a interação autossuficiência evolutiva–harmonização cósmica; a interação megatrafor-materpensene; a interação invéxis-desperticidade; a interação tenepes-ofiex; a interação Evoluciologia-Serenologia.
Trinomiologia: o trinômio interpretação-argumentação-dialética; o trinômio intenção-objetivo-perspectiva; o trinômio pessoal posicionamento-comportamento-exemplificação;
o trinômio voluntariado-engajamento-articulação; o trinômio simpatia-sincronia-sinergia; o trinômio intercompreensão-intercooperação-interassistência; o trinômio Criteriologia-Coerenciologia-Priorologia.
Polinomiologia: o polinômio temporal manhã-tarde-noite-madrugada; o polinômio sazonal primavera-verão-outono-inverno; o polinômio das fases do autodesenvolvimento primeiro
tempo–segundo tempo–terceiro tempo–quarto tempo.
Antagonismologia: o antagonismo decidofilia / decidofobia; o antagonismo conduta-padrão / conduta-exceção; o antagonismo espectador da vida / protagonista da vida; o antagonismo iniciativa / acabativa; o antagonismo livre arbítrio / determinismo; o antagonismo personalidade forte / personalidade pusilânime; o antagonismo pessoa conflitiva / pessoa anticonflitiva.
Politicologia: a democracia; a conscienciocracia; a lucidocracia; a evoluciocracia;
a proexocracia; a assistenciocracia; a cosmoeticocracia.
Legislogia: a lei do retorno; a lei do movimento ininterrupto; a lei do transformismo;
a lei da seriéxis; a lei do maior esforço; a lei da impermanência; a lei da obsolescência.
Filiologia: a conscienciofilia; a neofilia; a evoluciofilia; a conviviofilia; a sociofilia;
a mentalsomatofilia; a cienciofilia.
Holotecologia: a evolucioteca; a assistencioteca; a invexoteca; a recexoteca; a despertoteca; a mentalsomatoteca; a determinoteca.
Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Recexologia; a Autodiscernimentologia; a Autopriorologia; a Experimentologia; a Conscienciocentrologia; o Empreendedorismo; a Autovivenciologia; a Proexologia; a Metodologia; a Sistematologia; a Criteriologia; a Megafocologia; a Decidologia; a Determinologia; a Inventariologia.
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 evolu-
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tivo; 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 evolutivus; o Homo sapiens progressivus; o Homo
sapiens proexologus; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens
paratechnologus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens
experiens.
V. Argumentologia
Exemplologia: gargalo evolutivo inconsciente = o esforço evolutivo no escuro próprio
da conscin não lúcida quanto à estrutura dos patamares evolutivos; gargalo evolutivo autoconsciente = o esforço evolutivo da conscin lúcida quanto aos detalhes fundamentais do próximo nível
evolutivo a ser alcançado.
Culturologia: a cultura da Evoluciologia.
Taxologia. Sob a ótica da Evoluciologia, eis, por exemplo, na ordem natural, 10 gargalos
evolutivos básicos, identificados a partir da Escala Evolutiva das Consciências, para os princípios
conscienciais ou as consciências intrafísicas, terráqueas, atualmente (Ano-base: 2012), interessadas nas pesquisas avançadas da Conscienciologia:
01. Conviviologia: o ser subumano (primata)  a convivência doméstica com o Homem  o ser humano.
02. Grupocarmologia: a consréu ressomada  a recomposição grupocármica  o pré-serenão vulgar (homem ou mulher).
03. Autoconscienciologia: a isca inconsciente  a autoconsciência interassistencial 
o tenepessista (homem ou mulher isca lúcida).
04. Interassistenciologia: o tenepessista  a vivência diária do vintênio interassistencial  o ofiexista autoconsciente (homem ou mulher).
05. Autoparapercepciologia: o projetor consciente  o autoparapsiquismo interassistencial  o epicon lúcido (homem ou mulher).
06. Ofiexologia: o ser desperto  a oficina extrafísica pessoal  a semiconsciex (homem ou mulher).
07. Extrafisicologia: a semiconsciex  as Centrais Extrafísicas, a partir da CEE 
o teleguiado autocrítico (homem ou mulher).
08. Teleguiologia: o teleguiado autocrítico  o teleguiamento interassistencial prolongado  o evoluciólogo (homem ou mulher).
09. Evoluciologia: o evoluciólogo  a cosmovisão da inteligência evolutiva (IE) 
o Serenão (homem ou mulher).
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10. Mentalsomatologia: o Serenão (Homo sapiens serenissimus)  a desativação do
psicossoma  a 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 gargalo evolutivo, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Acerto grupocármico: Grupocarmologia; Homeostático.
03. Alavancagem da proéxis: Proexologia; Homeostático.
04. Autossuperação específica: Experimentologia; Homeostático.
05. Defasagem evolutiva: Evoluciologia; Neutro.
06. Detalhismo: Experimentologia; Homeostático.
07. Evoluciólogo: Evoluciologia; Homeostático.
08. Extraconscienciologia: Experimentologia; Neutro.
09. Extrapolacionismo: Evoluciologia; Homeostático.
10. Fatuística: Experimentologia; Neutro.
11. Gargalo operacional: Experimentologia; Homeostático.
12. Iniciativa planetária pioneira: Experimentologia; Homeostático.
13. Obviedade evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
14. Planilha evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
15. Potencialização evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.

NO CAMINHO DA EVOLUÇÃO, TODA CONSCIÊNCIA ENFRENTA, INEVITAVELMENTE, O CUSTO DA ULTRAPASSAGEM DO GARGALO ESPECÍFICO DO PATAMAR ONDE ESTÁ A FIM DE ALCANÇAR O PRÓXIMO NÍVEL EVOLUTIVO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite a existência e a relevância das pesquisas
dos gargalos evolutivos? Já identificou qual é o próximo gargalo pessoal a ser enfrentado?
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GARGALO OPERACIONAL
(EXPERIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O gargalo operacional é o período de decisões mais dramáticas incidente
sobre qualquer neoempreendimento magno na vida intrafísica da conscin lúcida e operosa, demarcando, de modo insofismável, as diferenças entre o período anterior, primário e instável das operações, e o período posterior, evoluído e estável dos trabalhos firmados.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo gargalo é de origem controversa. Surgiu no Século XVI. O vocábulo operacional procede do idioma Latim, operatio, “ação de trabalhar; obra”. A palavra operação apareceu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Gargalo funcional. 2. Escolho operacional. 3. Gargalo evolutivo.
4. Degrau evolutivo. 5. Ponto de viragem. 6. Crise da consolidação operacional.
Neologia. As 3 expressões compostas gargalo operacional, minigargalo operacional
e maxigargalo operacional são neologismos técnicos da Experimentologia.
Antonimologia: 1. Abertismo operacional. 2. Consolidação funcional. 3. Catálise
experimental.
Estrangeirismologia: o Administrarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade da autoproéxis.
II. Fatuística
Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade.
Fatologia: o gargalo operacional; o gargalo inicial; o empreendimento; a empresa; o negócio; o comércio; a indústria; a administração da vida profissional; o empreendedorismo cosmoético; a autoconfiança nas iniciativas; a honestidade; o respeito às Leis; a retilinearidade cosmoética; o pragmatismo; a proéxis polivalente; a crise do nascimento operacional; o parto laborioso de qualquer empresa; a Empresa Conscienciocêntrica (EC); o pedágio evolutivo; o pré-requisito funcional da motivação ou vocação; a demarcação evidente dos estágios evolutivos; o anticlímax; o clímax; o degrau evolutivo; a crise de consolidação técnica; a crise de crescimento
funcional; o abertismo consciencial; a ultrapassagem dos percalços, entraves, obstáculos, empecilhos e travões; o neopatamar; o divisor de águas da empresa; a divisória na existência humana;
a gestação consciencial (gescon); a megagescon (obra-prima); a Cognópolis; o oásis na Deficienciolândia.
Parafatologia: o amparo extrafísico de função.
III. Detalhismo
Voluntariologia: a Instituição Conscienciocêntrica (IC); a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI).
Colegiologia: o Colégio Invisível da Experimentologia.
Interaciologia: a interação gargalo operacional–crise de crescimento funcional.
Holotecologia: a administroteca.
Interdisciplinologia: a Experimentologia; a Conscienciocentrologia; o Empreendedorismo; a Economia; a Tecnologia; a Informática; a Autovivenciologia; a Proexologia; a Metodolo-
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gia; a Sistematologia; a Criteriologia; a Megafocologia; a Decidologia; a Determinologia; a Mesologia; a Grupocarmologia; a Vinculologia; a Sociometria; a Sociologia; a Inventariologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: as conscins acabativas; o ser desperto; os perfis competentes.
Masculinologia: o tocador de obra; o homem de ação; o pré-serenão vulgar; o intermissivista; o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo; o gestor evoluído; o empresário; o executivo; o experimentador; o empreendedor.
Femininologia: a tocadora de obra; a mulher de ação; a pré-serenona vulgar; a intermissivista; a tenepessista; a projetora consciente; a epicon lúcida; a consciencióloga; a gestora evoluída; a empresária; a executiva; a experimentadora; a empreendedora.
Hominologia: o Homo sapiens professionalis.
V. Argumentologia
Exemplologia: minigargalo operacional = o acúmulo de tarefas técnicas iniciais a serem
executadas a curto prazo; maxigargalo operacional = o imprevisto antifuncional exigindo a substituição de algum sócio do empreendimento.
Ideal. Segundo a Psicossomatologia, a maioria das iniciativas e empreendimentos humanos apresenta a fase do gargalo operacional. A postura ideal ante o gargalo inevitável do neoempreendimento é afastar todo ansiosismo e reconhecer a condição como sendo natural, ao modo de
crise de crescimento e estágio laboral já esperado.
Tabelologia. Sob a ótica da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem lógica, 20
condições do cotejo cronêmico, ou temporal (Cronobiologia), entre o período vivido antes do gargalo operacional, e o período posterior, quando o gargalo operacional passou:
Tabela – Períodos do Gargalo Operacional
Nos

Antes do Gargalo Operacional

Depois do Gargalo Operacional

01. Projeto experimental teórico

 Programa prático instalado

02. Nível dos desafios e dos riscos

 Nível das autossuficiências

03. Fase da aprendizagem organizacional

 Fase do traquejo veterano

04. Estágio das tratativas e incertezas

 Estágio das certezas razoáveis

05. Hora das iniciativas indefinidas

 Hora das neoestratégias definidas

06. Momento das criatividades máximas

 Momento máximo da manutenção

07. Período da tempestade administrativa

 Período do mar de almirante

08. Aquecimento ou nascimento da obra

 Desenvolvimento ou evolução da obra

09. Plasmagem esboçante do trabalho

 Concretização do plano de trabalho

10. Alavancagem do empreendimento

 Consolidação do empreendimento

11. Pendências do amadorismo

 Maturidade do profissionalismo
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Antes do Gargalo Operacional

Depois do Gargalo Operacional

12. Insegurança natural inicial

 Segurança ativa conquistada

13. Acerto dos conflitos de interesses

 Confluência geral dos interesses

14. Experimento exploratório fetal

 Saldo do experimento consolidado

15. Teste das viabilidades concebidas

 Consenso dos objetivos colimados

16. Hipótese de tentativa em andamento

 Teoria consensualmente aceita

17. Protótipo instável aplicado

 Negócio estável funcionante

18. Ensaio das rotinas esboçantes

 Assentamento das rotinas úteis

19. Desarmonia no holopensene ambiental  Upgrade do holopensene ambiental
20. Primeiro tempo das preliminares

 Segundo tempo da maturidade

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 gargalo operacional, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Acerto grupocármico: Grupocarmologia; Homeostático.
03. Alavancagem da proéxis: Proexologia; Homeostático.
04. Autossuperação específica: Experimentologia; Homeostático.
05. Detalhismo: Experimentologia; Homeostático.
06. Extraconscienciologia: Experimentologia; Neutro.
07. Fatuística: Experimentologia; Neutro.
08. Iniciativa planetária pioneira: Experimentologia; Homeostático.
09. Soltura mentalsomática: Experimentologia; Homeostático.
10. Teoria do megafoco profissional: Experimentologia; Homeostático.

QUEM PERSEVERA SEMPRE ULTRAPASSA O GARGALO OPERACIONAL DOS PROBLEMAS ESTRUTURAIS
DO NEOEMPREENDIMENTO NOBRE, NA CONSECUÇÃO
SATISFATÓRIA DA PROÉXIS PESSOAL OU GRUPAL.
Questionologia. Você já ultrapassou o gargalo funcional da própria proéxis? Qual
é o próximo passo calculado?
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 83 e 567.
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 64, 125, 318 e 1.074.
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GARIMPAGEM INTERLOCUTÓRIA
(COLOQUIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A garimpagem interlocutória é a técnica comunicativa na qual a conscin
lúcida busca nas conversações firmadas promover a emersão dos conteúdos magnos da bagagem
experiencial do interlocutor, através da escuta atenta e de questionamentos pertinentes, objetivando o enriquecimento cognitivo mútuo.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo garimpeiro é forma epentética de grimpeiro, provavelmente
derivado de grimpa, regressivo de grimpar, e este do idioma Frâncico, gripan, “apanhar; agarrar;
prender; colher”. Surgiu no Século XVIII. O termo interlocução procede do idioma Latim, interlocutio, “interpelação; despacho; sentença”. Apareceu também no Século XVIII.
Sinonimologia: 01. Garimpagem conversacional. 02. Garimpagem discursiva. 03. Extração informativa. 04. Colheita cognitiva. 05. Bate-papo elucidatório. 06. Colóquio produtivo.
07. Conversação útil. 08. Diálogo tarístico. 09. Interesse interconsciencial. 10. Abertismo consciencial.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 7 cognatos do vocábulo garimpo: garimpada;
garimpado; garimpagem; garimpar; garimpeira; garimpeiro; garimpense.
Neologia. As 3 expressões compostas garimpagem interlocutória, garimpagem interlocutória informal e garimpagem interlocutória formal são neologismos técnicos da Coloquiologia.
Antonimologia: 01. Diálogo surdo. 02. Escuta apriorística; escuta preconceituosa.
03. Tagarelice vã. 04. Conversa oca; conversa vazia. 05. Falação sociosa. 06. Papo furado.
07. Lengalenga; lero-lero. 08. Discurseira. 09. Desinteresse interconsciencial. 10. Fechadismo
consciencial.
Estrangeirismologia: o tête-à-tête interassistencial; o coffee break prolífico; a happy hour mentalsomática; os chats científicos de colégios invisíveis; o deslindamento das expertises do
outro; o networking intelectual; a ampliação e diversificação do background cognitivo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Comunicologia Tarística.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Omnipesquisologia; o holopensene pessoal
afeito ao diálogo; o abertismo consciencial às heteropensenizações; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os interpensenes; a interpensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade;
os benignopensenes; a benignopensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; o preenchimento de lacunas da autopensenidade; o holopensene propício
da interassistência mentalsomática.
Fatologia: a garimpagem interlocutória; a extração das preciosidades cognitivas; o senso
pesquisístico aplicado aos colóquios cotidianos; o interesse genuíno pelo outro; o reconhecimento
da relevância das heterocognições; a automotivação para a aprendizagem interconsciencial; a disponibilidade na procura de soluções para as problemáticas próprias e alheias; as trocas interdisciplinares; as trocas intergeracionais; as interconsultas informais; o convívio social inteligente;
a habilidade para manter a conversação em mão dupla; o diálogo ganha-ganha; o incremento do
patrimônio casuístico de possíveis ganchos didáticos; a construção de vínculos mentaissomáticos
sadios; o senso de oportunidade aplicado ao aproveitamento das interações conscienciais; a relevância das perguntas correntes na obtenção do conhecimento almejado; o autopreparo pré-interlocuções raríssimas; o apriorismo técnico; a pauta de questões elaborada previamente ao contato
com personalidade evolutiva ímpar; o desperdício de companhias evolutivas em conversa vã

Enciclopédia da Conscienciologia

11359

mensurado no pós-distanciamento; o afastamento pela dessoma sendo perda temporária de arquivo.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a abordagem energética; a interleitura parapsicosférica; os encontros extrafísicos; os amparadores extrafísicos inspirando as palavras do interlocutor sensitivo.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo garimpagem interlocutória–doação ideativa; o sinergismo vontade de saber–intenção cosmoética.
Principiologia: o princípio da descrença; o princípio de toda consciência ter algo a ensinar e a aprender; o princípio da cobaiagem consciencial recíproca; o princípio de para tudo
haver técnica; o princípio assistencial da não acepção de pessoas; o princípio cosmoético do respeito ao silêncio alheio; o princípio da expansão cognitiva, cosmovisiológica e infinita.
Codigologia: os códigos comunicativos; os códigos de etiqueta social; o código pessoal
de Cosmoética (CPC) calibrando o autodesconfiômetro quanto aos limites da privacidade alheia.
Tecnologia: a técnica de aproveitamento máximo do tempo evolutivo próprio e dos outros; as técnicas da interlocução; as técnicas diplomáticas e paradiplomáticas; as técnicas de
abordagem consciencial; as neotecnologias comunicativas otimizando os contatos interpessoais;
o intercâmbio tecnológico interpares; o repúdio às técnicas espúrias de manipulação interconsciencial.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da vida cotidiana.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia.
Efeitologia: os efeitos auteducativos da atenção e valorização do heteroconhecimento;
os efeitos enriquecedores da proatividade quanto às apreensões cognitivas; os efeitos tarísticos
do diálogo franco sobre realidades e experiências; os efeitos cognitivos dos colóquios com as
amizades raríssimas; os efeitos cosmovisiológicos da compreensão de diferentes mundividências;
os efeitos regressivos do hábito de jogar conversa fora; os efeitos heurísticos da garimpagem interlocutória.
Neossinapsologia: a formação continuada de neossinapses.
Ciclologia: o ciclo harmônico falar-escutar; o ciclo perguntas-respostas; o ciclo aprender-ensinar; o ciclo assistente-assistido; o ciclo momento de refletir–momento de interagir; o ciclo assim-desassim; as diferenças formais na abordagem à cada fase do ciclo etário humano.
Enumerologia: o ato de enxergar os trafores intelectuais; o ato de detectar as competências teáticas; o ato de evidenciar os conhecimentos primordiais; o ato de propiciar as permutas informativas; o ato de pinçar as pérolas negras cognitivas; o ato de patrocinar as aprendizagens recíprocas; o ato de sustentar as interlocuções tarísticas. O dado desconhecido; a ideia impensada;
o constructo inaudito; a perspectiva inusitada; o detalhe inobservado; a técnica ignorada; o rumo
impercebido.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio perguntas quebra-gelo–
–diálogo fluente; o binômio perguntas abertas–perguntas fechadas; o binômio diálogo presencial–diálogo virtual; o binômio gentileza-elegância; o binômio curiosidade-autodidatismo; o binômio autocrítica-heterocrítica.
Interaciologia: a interação acervo cognitivo–memória–criatividade.
Crescendologia: o crescendo evolutivo do monólogo egocêntrico ao diálogo interassistencial; o crescendo evolutivo círculos de amizades ociosas–círculos de amizades evolutivas.
Trinomiologia: o trinômio interlocução ascendente–interlocução igualitária–interlocução descendente; o trinômio comunicativo emissor-mensagem-receptor.
Polinomiologia: o polinômio observação aguçada–escuta atenta–questionamento preciso–resposta satisfatória; o polinômio comunicativo clareza-concisão-objetividade-realismo;
a atenção ao polinômio postura-olhar-voz-gesto; a recolta do polinômio eventos-datas-nomes-
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-números; a evitação dos malentendidos do polinômio distorção perceptiva–distorção parapsíquica–distorção cognitiva–distorção mnemônica; o polinômio sinérgico pessoa certa–local adequado–companhia correta–momento oportuno–ação precisa–informação providencial; o polinômio saber ouvir–saber perguntar–saber falar–saber conviver.
Antagonismologia: o antagonismo conversação intelectual / conversação emocional;
o antagonismo papo-cabeça construtivo / papo-umbigão frívolo; o antagonismo mesa de trabalho
/ mesa de bar; o antagonismo círculo intelectual / rede de fofocas; o antagonismo ciclo de debates / roda de piadas; o antagonismo conversa fiada / conversa afiada; o antagonismo papo trivial
/ coloquialismo interassistencial; o antagonismo extremo autismo / verborragia.
Paradoxologia: o paradoxo do diálogo breve e produtivo se comparado a horas de
conversa fiada.
Legislogia: a lei da empatia; a lei do maior esforço evolutivo.
Filiologia: a neofilia; a conscienciofilia; a conviviofilia; a verbofilia; a cogniciofilia;
a pesquisofilia; a assistenciofilia.
Holotecologia: a comunicoteca; a convivioteca; a etiquetoteca; a diplomacioteca; a culturoteca; a argumentoteca; a lexicoteca.
Interdisciplinologia: a Coloquiologia; a Conviviologia; a Comunicologia; a Laringochacrologia; a Refutaciologia; a Cosmoeticologia; a Teaticologia; a Verbaciologia; a Interconscienciologia; a Interassistenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; as conscins e consciexes inabordáveis.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador extrafísico; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o comunicólogo; o conscienciólogo;
o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista;
o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o voluntário; o tocador de obra;
o homem de ação; o garimpeiro de neoideias.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora extrafísica;
a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a comunicóloga; a consciencióloga;
a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista;
a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a parapercepciologista; a pesquisadora;
a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a voluntária; a tocadora de
obra; a mulher de ação; a garimpeira de neoideias.
Hominologia: o Homo sapiens interlocutor; o Homo sapiens colloquialis; o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens conviviologus; o Homo
sapiens intellegens; o Homo sapiens mentalsomaticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: garimpagem interlocutória informal = aquela aplicada nas conversas cotidianas despretensiosas; garimpagem interlocutória formal = aquela aplicada nas conversas profissionais para fundamentar as intervenções técnicas.
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Culturologia: a Multiculturologia do Coloquialismo; a autopredileção pela cultura útil;
a cultura do debate; a sociabilidade no contrafluxo da cultura do papo de botequim; a cultura da
interdisciplinaridade implantada em ambientes profissionais e sociais.
Incomunicação. Sob a ótica da Perdologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 6 posturas conscienciais geradas por aspectos temperamentais ou hábitos anacrônicos, dificultadoras
das interaprendizagens prolíferas na vida diuturna:
1. Alienada: a postura lunática; o alheamento social; a inexistência de perguntas; o interesse restrito ao mundinho pessoal e cercanias.
2. Arrogante: a postura sabe tudo; a ignorância ignorada; as perguntas descartadas pela
ilusão do já sei; a subestimação da experiência dos demais.
3. Egoística: a postura umbilicocêntrica; a primazia do monólogo; as perguntas, quando
existentes, centradas nos próprios interesses; a hipervalorização das próprias necessidades.
4. Fofoqueira: a postura abelhuda; a curiosidade malévola; as perguntas deslocadas
e indiscretas; o inventário baratrosférico de futricas e picuinhas.
5. Frívola: a postura sociosa; a conversa pro forma; as perguntas-padrão demandando
respostas-padrão; o repertório de amenidades e trivialidades.
6. Reprimida: a postura fechada em copas; a autexclusão comunicativa; as perguntas
silenciadas; a autolimitação voluntária de estímulos cognitivos.
Conscienciologia. A pesquisa conscienciológica traz questionamentos a respeito de realidades conscienciais e, com isso, torna toda e qualquer consciência, intra ou extrafísica, importante fonte de dados sobre pensamentos, condutas e experiências imitáveis e evitáveis.
Abertismo. O autengajamento nestas investigações instiga a curiosidade sadia quanto ao
ainda incognoscível no Cosmos e implanta gradativamente a postura de abertismo consciencial.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a garimpagem interlocutória, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amizade raríssima: Conviviologia; Neutro.
02. Autoconsciência verbal: Comunicologia; Neutro.
03. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
04. Coloquialismo: Conviviologia; Neutro.
05. Conscin-fonte: Autexperimentologia; Neutro.
06. Esclarecimento interpares: Interassistenciologia; Homeostático.
07. Fonte cognitiva: Autocogniciologia; Neutro.
08. Ignorância ignorada: Autenganologia; Nosográfico.
09. Interlocução: Coloquiologia; Neutro.
10. Oaristo: Coloquiologia; Neutro.
11. Policonsultoria: Evoluciologia; Neutro.
12. Princípio coloquial: Coloquiologia; Neutro.

A GARIMPAGEM INTERLOCUTÓRIA EXPANDE O UNIVERSO
DE CONSCIÊNCIAS-FONTE PROVEDORAS DE SUBSÍDIOS
ÀS PESQUISAS, GESCONS E INTERVENÇÕES TARÍSTICAS
E FIRMA A POSTURA EVOLUTIVA SEMPERAPRENDENTE.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, costuma haurir conhecimentos das interlocuções
cotidianas? Aplica tais cognições apenas em benefício próprio ou as utiliza em favor de todos?
A. L.
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GATILHO DO AUTASSÉDIO
(AUTODESASSEDIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O gatilho do autassédio é a condição intra, inter ou extraconsciencial, capaz de dar início à cadeia de pensamentos disfuncionais, doentios, autassediantes, gerando desequilíbrios no holossoma.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O vocábulo gatilho deriva do idioma Espanhol, gatillo, “parte alta do pescoço; disparador de armas de fogo”. Surgiu no Século XVIII. O elemento de composição auto vem
do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O termo assédio procede do idioma Italiano,
assedio, e este do idioma Latim, obsedius ou obsidium, “cerco, cilada; assédio”. Apareceu no idioma Italiano no Século XIII. Surgiu no idioma Português em 1548.
Sinonimologia: 1. Disparador do autassédio. 2. Desencadeador do autassédio. 3. Detonador do autassédio. 4. Deflagrador do autassédio. 5. Ativador do autassédio.
Neologia. As 4 expressões compostas gatilho do autassédio, gatilho pessoal do autassédio, gatilho interpessoal do autassédio e gatilho ambiental do autassédio são neologismos técnicos da Autodesassediologia.
Antonimologia: 1. Anulador do autassédio. 2. Bloqueador do autassédio. 3. Neutralizador do autassédio. 4. Eliminador do autassédio. 5. Gatilho do autodesassédio.
Estrangeirismologia: a awareness quanto às alterações doentias do estado íntimo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Harmoniologia Intraconsciencial.
Coloquiologia: o gatilho do autassédio podendo ser a kriptonita do assistente incauto.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Autopesquisologia; os batopensenes doentios;
a batopensenidade autassediadora; a abertura à xenopensenidade doentia; a permissão para a conexão com holopensenes patológicos; o holopensene assediado e assediador; o restringimento da
autolucidez induzindo a patopensenização; o carregamento da autopensenidade no sen; a indução
ao sequenciamento de patopensenes; a evocação de padrões patopensênicos potencializando as
ideações doentias; a autovigilância quanto às mudanças de rumo das autopensenizações capaz de
abortar o autassédio; a descoberta dos fatores predisponentes à patopensenidade autassediante favorecendo a construção de estratégias preventivas.
Fatologia: o gatilho do autassédio; o reconhecimento das condições propiciadoras dos
autassédios; a descoberta dos fatores geradores da conflituosidade íntima.
Parafatologia: a teática do estado vibracional (EV) profilático; o atilamento quanto aos
aspectos multidimensionais geradores de desarmonização consciencial; as interferências assediadoras instigando os autassédios; a aproximação de consciex assediadora intoxicando a psicosfera;
a descoberta dos fatores multidimensionais causadores do desequilíbrio holossomático.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autassediante emoção-irrazão.
Principiologia: o princípio da afinidade interconsciencial; o princípio dos contágios
holopensênicos; o princípio da primazia das energias conscienciais (ECs) cosmoéticas; o princípio pessoal de contrafatos e parafatos não haver argumentos nem parargumentos; o princípio do
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posicionamento pessoal (PPP); o princípio da autonomia da vontade; o princípio da descrença
(PD).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) fundamentando a opção pelo autodesassédio.
Tecnologia: as técnicas de autodefesa energética; as 40 manobras técnicas com as energias; as técnicas de autopesquisa; as técnicas de autorreflexão; as técnicas de autochecagem holossomática; as técnicas da recin; a técnica do autencapsulamento energético; a técnica de atuar
no contrafluxo das ideações assediadoras.
Voluntariologia: o labor desassediador dos voluntários da tares.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Despertologia.
Efeitologia: os efeitos deletérios da autassedialidade; os efeitos desgastantes da cantilena autassediante; os efeitos perturbadores da generalização autassediante; os efeitos deturpadores do pensamento dicotômico; os efeitos autassediantes dos pensamentos automáticos imaturos;
os efeitos distorcedores dos emocionalismos; os efeitos catalíticos do autodesassédio.
Neossinapsologia: a reedição de retrossinapses doentias bloqueando a formação de
neossinapses homeostáticas.
Ciclologia: o ciclo patológico autassédio-heterassédio.
Binomiologia: o binômio egão-orgulho; o binômio autassédio-autocorrupção.
Interaciologia: a interação estado comocional–entendimento distorcido.
Trinomiologia: o trinômio ignorância-irreflexão-antidiscernimento.
Polinomiologia: o polinômio distorções perceptivas–distorções parapsíquicas–distorções cognitivas–distorções mnemônicas.
Antagonismologia: o antagonismo veridicidade / invencionice; o antagonismo realidade / fantasia; o antagonismo racionalidade / dramatização; o antagonismo cosmovisão / egovisão.
Paradoxologia: o paradoxo desassediador.
Legislogia: a lei do menor esforço energético e intelectivo.
Filiologia: a algofilia.
Fobiologia: a neofobia.
Holotecologia: a psicopatoteca; a patopensenoteca; a energossomatoteca; a parafenomenoteca; a psicossomatoteca; a consciencioterapeuticoteca; a despertoteca.
Interdisciplinologia: a Autodesassediologia; a Despertologia; a Parafenomenologia;
a Autolucidologia; a Autocriticologia; a Autodiscernimentologia; a Autopesquisologia; a Antivitimologia; a Parapatologia; a Psicossomatologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador extrafísico; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o comunicólogo; o conscienciólogo;
o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista;
o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetógrafo;
o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora extrafísica;
a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a comunicóloga; a consciencióloga;
a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista;
a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciolo-
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gista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetógrafa;
a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens obsidiatus; o Homo sapiens incautus; o Homo sapiens
acriticus; o Homo sapiens irrationalis; o Homo sapiens insatisfactus; o Homo sapiens lamuriens;
o Homo sapiens immaturus.
V. Argumentologia
Exemplologia: gatilho pessoal do autassédio = o desconforto íntimo surgido de condição intraconsciencial capaz de acionar as automolestações pensênicas; gatilho interpessoal do autassédio = a indisposição íntima surgida da interpretação de situação relacional capaz de acionar
as automolestações pensênicas; gatilho ambiental do autassédio = o malestar íntimo surgido da
repercussão do contato com energias desarmônicas capaz de acionar as automolestações pensênicas.
Culturologia: a cultura da exacerbação emocional; a cultura da irreflexão.
Patocondições. Do ponto de vista da Despertologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 15 condições capazes de atuar como desencadeadores dos autassédios:
01. Assimilação antipática: o desconforto gerado pelo acoplamento energético intenso
com psicosferas desequilibradas.
02. Competição: a comparação da própria realidade com o considerado sucesso alheio.
03. Contágio emocional: a sugestionabilidade perante o apelo comocional de terceiros.
04. Doutrinação: a aceitação acrítica de argumentação assediadora de outrem.
05. Erronia pessoal: a autoculpa paralisante diante da constatação da própria negligência ou incompetência.
06. Frustração: a reação emocional exacerbada diante de fato ou parafato insatisfatório.
07. Heterorreação perturbadora: a interpretação de comportamento do outro enquanto ofensivo a si.
08. Intoxicação somática: a repercussão prejudicial ao próprio soma e energossoma do
sedentarismo e da ingestão de substâncias nocivas ao organismo.
09. Lema autassediante: a emissão reiterada de palavra, expressão ou dito popular de
conteúdo autodepreciativo.
10. Lembrança infeliz: o desgosto da rememoração de momento desagradável surgida
do contato com palavra, dito, ideia, imagem, cheiro ou canção.
11. Patoenergias gravitantes: o incômodo surgido da contaminação da energosfera
com energias insalubres gravitando no ambiente.
12. Postura física fechada: os efeitos nosográficos no estado de humor da fácies carrancuda ou postura corporal encurvada e autodefendida.
13. Pressão holopensênica patológica: a indução à patopensenização na imersão em
ambiente doentio.
14. Retorno energético patológico: o malestar decorrente da recepção de patoenergias
emitidas nas evocações espúrias de terceiros sobre si.
15. Retrofôrma holopensênica doentia: a reativação de ideações autodestrutivas a partir da conexão com holopensene pessoal nosográfico de retrovidas.
Heterassédio. Os gatilhos do autassédio podem ser utilizados pelas consciências malintencionadas para desestabilizar a vítima e, com isso, minar os autesforços evolutivos e minorar
a autoprodutividade assistencial. Bastaria a promoção pelo heterassediador da condição gatilho
para a consciência imprudente prosseguir sozinha com as automolestações e sabotar as possibilidades de êxito pessoal.
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Profilaxia. Constatar os gatilhos pessoais capazes de ativar o ciclo de ideações autassediantes constitui investimento primordial para o planejamento de ações autodefensivas e profiláticas em prol da autodesassedialidade e da melhoria do saldo evolutivo pessoal.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o gatilho do autassédio, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aclimatação pré-tares: Taristicologia; Neutro.
02. Antivitimologia: Holomaturologia; Homeostático.
03. Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
04. Autodesassédio pré-tares: Taristicologia; Homeostático.
05. Autovigilância ininterrupta: Consciencioterapia; Homeostático.
06. Binômio autodesassedialidade-energossomaticidade: Autodesassediologia; Homeostático.
07. Binômio autodesassedialidade-mentalsomaticidade: Autodesassediologia; Homeostático.
08. Cantilena autassediante: Autodesassediologia; Nosográfico.
09. Choque de realidade: Surpreendenciologia; Neutro.
10. Gatilho retrocognitivo: Holomnemossomatologia; Neutro.
11. Generalização autassediante: Psicossomatologia; Nosográfico.
12. Heterassédio: Parapatologia; Nosográfico.
13. Heterorreação autodiagnóstica: Autopesquisologia; Neutro.
14. Opção pelo autodesassédio: Voliciologia; Homeostático.
15. Pensamento dicotômico: Psicossomatologia; Nosográfico.

IDENTIFICAR OS GATILHOS DO AUTASSÉDIO FAVORECE
OS DESARMES DE ARMADILHAS HETERASSEDIADORAS,
OBJETIVANDO SUSTENTAR A HIGIDEZ ÍNTIMA PROPÍCIA
À AUTODESPERTICIDADE E À EFICÁCIA ASSISTENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, reconhece os gatilhos do autassédio? Com qual
frequência os anula satisfatoriamente em favor da evolução pessoal e grupal?
Bibliografia Específica:
1. Willians, Mark; & Penman, Danny; Atenção Plena, Mindfulness: Como encontrar a Paz em um Mundo
Frenético (Mindfulness: a Practical Guide to Finding Peace in a Frantic World); pref. Jon Kabat-Zinn; rev. Hermínia
Totti; Jean Marcel Montassier; & Renata Dib; trad. Ivo Korytowski; 208 p.; 12 caps.; 3 citações; 38 enus.; 2 esquemas; 23
x 16 cm; br.; Sextante; Rio de Janeiro, 2015; páginas 10 a 34.

A. L.
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GATILHO DO AUTODESASSÉDIO
(AUTODESASSEDIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O gatilho do autodesassédio é a condição intra, inter ou extraconsciencial,
capaz de interromper a cadeia de pensamentos disfuncionais, doentios, autassediantes, e desencadear os procedimentos pessoais de higienização do próprio holossoma.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo gatilho deriva do idioma Espanhol, gatillo, “parte alta do pescoço; disparador de armas de fogo”. Surgiu no Século XVIII. O elemento de composição auto vem
do idioma Grego, autos, “eu mesmo; por si próprio”. O prefixo des vem do idioma Latim, dis ou
de ex, “oposição; negação; falta”. O termo assédio deriva do idioma Italiano, assedio, e este do
idioma Latim, obsedius ou obsidium, “cerco, cilada; assédio”. Apareceu no idioma Italiano no Século XIII. Surgiu no idioma Português em 1548.
Sinonimologia: 1. Deflagrador do autodesassédio. 2. Desencadeador do autodesassédio. 3. Disparador do autodesassédio. 4. Impulsionador do autodesassédio.
Neologia. As 4 expressões compostas gatilho do autodesassédio, gatilho pessoal do autodesassédio, gatilho interpessoal do autodesassédio e gatilho ambiental do autodesassédio são
neologismos técnicos da Autodesassediologia.
Antonimologia: 1. Gatilho do autassédio. 2. Estimulador do autassédio. 3. Instigador
do autassédio. 4. Intensificador do autassédio. 5. Potencializador do autassédio.
Estrangeirismologia: a awareness quanto às alterações sadias do estado íntimo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Harmoniologia Intraconsciencial.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Autopesquisologia; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; a autovigilância quanto às mudanças de rumo das autopensenizações; o holopensene desassediado e desassediador; a expansão da autolucidez induzindo a ortopensenização;
o carregamento da autopensenidade no pen; a ruptura do sequenciamento de patopensenes; a dessintonização com xenopensenes de consciexes assediadoras; a desconexão de padrões patopensênicos; a descoberta dos fatores predisponentes à retilinearidade autopensênica.
Fatologia: o gatilho do autodesassédio; o reconhecimento das condições propiciadoras
de ideações autodesassediantes; a utilização inteligente dos desencadeadores do autodesassédio;
a descoberta dos fatores impulsionadores da harmonização intraconsciencial.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o atilamento quanto aos aspectos multidimensionais geradores de equilíbrio consciencial; as intervenções amparadoras favorecedoras do autodesassédio; o afastamento de consciex assediadora; a parapromoção
de limpeza na psicosfera; o parapatrocínio de encapsulamento energético protegendo das patoinfluenciações de consciências e ambientes; a parapromoção de extrapolacionismos parapsíquicos
permitindo a experimentação de condições homeostáticas avançadas; a descoberta dos fatores
propulsores da homeostasia holossomática.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo estudo-experimentação-reflexão.
Principiologia: o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio da afinidade
interconsciencial; o princípio dos contágios holopensênicos; o princípio da primazia das
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energias conscienciais (ECs) cosmoéticas; o princípio pessoal de contrafatos e parafatos não haver argumentos nem parargumentos; o princípio da autonomia da vontade; o princípio da descrença (PD).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) instaurando a autorresponsabilidade pelo equilíbrio intraconsciencial.
Tecnologia: as técnicas de autodefesa energética; as 40 manobras técnicas com as energias; as técnicas de autorreflexão; as técnicas de autopesquisa; as técnicas de autochecagem holossomática; as técnicas da recin; a técnica de atuar no contrafluxo das ideações assediadoras.
Voluntariadologia: o labor desassediador dos voluntários da tares.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Despertologia.
Efeitologia: os efeitos pacificadores do autodesassédio; os efeitos restauradores da volitação extrafísica; os efeitos cosmoetificadores da megaeuforização; os efeitos esclarecedores
dos sentimentos elevados; o efeito libertador da autodesperticidade.
Neossinapsologia: o favorecimento à formação de neossinapses homeostáticas.
Ciclologia: o ciclo assim-desassim; o ciclo virtuoso autodesassédio-heterodesassédio.
Binomiologia: o binômio flexibilidade pensênica–bom humor.
Interaciologia: a interação autodesassédio-autoincorruptibilidade.
Crescendologia: o crescendo evolutivo da autodesassedialidade.
Trinomiologia: o trinômio autoimunidade consciencial–autodesperticidade–imperturbabilidade.
Polinomiologia: o polinômio bom ânimo–bom humor–bom tom–juízo cosmoético.
Antagonismologia: o antagonismo bem-estar / malestar.
Paradoxologia: o paradoxo desassediador.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à conquista da autodesperticidade.
Filiologia: a autopesquisofilia; a autocriticofilia; a raciocinofilia; a cognofilia; a energofilia; a parapsicofilia; a amparofilia.
Holotecologia: a despertoteca; a energossomatoteca; a parafenomenoteca; a psicossomatoteca; a convivioteca; a maturoteca; a interassistencioteca.
Interdisciplinologia: a Autodesassediologia; a Despertologia; a Parafenomenologia;
a Autolucidologia; a Autocriticologia; a Autodiscernimentologia; a Autopesquisologia; a Antivitimologia; a Homeostaticologia; a Holomaturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador extrafísico; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o comunicólogo; o conscienciólogo;
o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista;
o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetógrafo;
o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora extrafísica;
a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a comunicóloga; a consciencióloga;
a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista;
a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetógrafa;
a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
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Hominologia: o Homo sapiens atilator; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens
autocriticus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens rationalis; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens despertus.
V. Argumentologia
Exemplologia: gatilho pessoal do autodesassédio = a tranquilidade íntima surgida de
condição intraconsciencial capaz de gerar homeostasia pensênica; gatilho interpessoal do autodesassédio = a satisfação íntima surgida da interpretação de situação relacional capaz de gerar homeostasia pensênica; gatilho ambiental do autodesassédio = a acalmia íntima surgida da repercussão do contato com holopensene salutar capaz de gerar homeostasia pensênica.
Culturologia: a cultura conscienciológica; a cultura da despertez; a cultura da hiperacuidade multidimensional; a cultura tenepessista.
Ortocondições. Do ponto de vista da Despertologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 23 condições capazes de atuar como desencadeadores dos autodesassédios:
01. Aporte de ortoenergias: a dissipação de ECs doentias impregnadas na energosfera
advinda do impacto com a recepção de ortoenergias.
02. Atenção plena: a quebra da cadeia de pensamentos automolestadores pela concentração do foco da atenção no momento presente.
03. Assim: a organização evolutiva dos pensamentos motivada pelo acoplamento energético intenso com psicosfera equilibrada de consciência amparadora.
04. Choque de realidade: a reestruturação cosmoética da autopensenidade derivada da
desconstrução abrupta de autocertezas.
05. Convite providencial: o chamado à responsabilidade pelos autotrafores na solicitação de aplicação dos autesforços em realização evolutiva.
06. Demanda assistencial irrecusável: o monopólio do espaço mental com a assunção
de função assistencial inegável.
07. Desintoxicação somática: a limpeza do próprio soma e energossoma com a atividade física regular e a ingestão de substâncias saudáveis.
08. Feedback elogioso realista: o reforço do valor e utilidade pessoais com a apreciação favorável dos resultados obtidos.
09. Fitoectoplasma: o bem-estar produzido pela absorção de fitoenergias exuberantes.
10. Holopensene cosmoetificador: a indução do pensar cosmoético na imersão em
ambiente propiciador da elevação da autolucidez.
11. Intercâmbio energético revigorante: a disposição gerada pelas trocas de energias
e afetos salutares com conscins, consciexes ou subumanos.
12. Lema autodesassediante: a reafirmação dos ortoposicionamentos com a repetição
de palavra, expressão ou dito popular autodignificador.
13. Lembrança feliz: o contentamento revivido por meio da rememoração de momento
afortunado.
14. Mimo energético: o contágio do holopensene pessoal pelas emanações de energias
balsâmicas de presente recebido.
15. Mudança de bloco pensênico: a alteração intencional do rumo dos pensamentos
com o objetivo de frenar a cantilena autassediante.
16. Padrão homeostático de referência: a reverberação íntima da evocação do estado
intraconsciencial hígido no qual manifestou-se com o top da autolucidez e automaturidade.
17. Parafenômeno elucidativo: a ampliação da mundividência pessoal promovida pelo
recebimento de parainformação esclarecedora.
18. Paraintervenção amparadora: a higienização da holosfera pessoal e expansão da
hipercuidade multidimensional derivadas da interferência benigna de consciexes amparadoras.
19. Postura física aberta: o efeito homeostático no estado de humor do sorriso, da
expressão facial relaxada e da postura corporal empertigada.
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20. Retorno energético positivo: o regozijo íntimo decorrente da recepção de ortoenergias provenientes de evocações positivas de terceiros sobre si.
21. Retrofôrma holopensênica homeostática: a reativação de pensamentos de autoconfiança e autorrespeito com o acesso ao próprio holopensene de retrovida produtiva.
22. Sinal de amparo: a serenidade originada do reconhecimento de indícios da presença
de amparadores, a consequente sintonização com os mesmos e segurança no parassuporte.
23. Verpon: a refutação indubitável de convicções autassediantes pela apreensão de ideia inovadora, inaudita, esclarecedora.
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 gatilho do autodesassédio, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aclimatação pré-tares: Taristicologia; Neutro.
02. Apreço pela autolucidez: Autolucidologia; Homeostático.
03. Antivitimologia: Holomaturologia; Homeostático.
04. Autodesassedialidade: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
05. Autodesassédio pré-tares: Taristicologia; Homeostático.
06. Choque de realidade: Surpreendenciologia; Neutro.
07. Conversa revigorante: Coloquiologia; Homeostático.
08. Convite providencial: Amparologia; Homeostático.
09. Binômio autodesassedialidade-energossomaticidade: Autodesassediologia; Homeostático.
10. Binômio autodesassedialidade-mentalsomaticidade: Autodesassediologia; Homeostático.
11. Gatilho do autassédio: Autodesassediologia; Nosográfico.
12. Holopensene desassediado: Holopensenologia; Homeostático.
13. Lema automotivador: Autodeterminologia; Neutro.
14. Padrão homeostático de referência: Paraassepsiologia; Homeostático.
15. Sinal de amparo: Amparologia; Homeostático.

IDENTIFICAR OS GATILHOS DO AUTODESASSÉDIO PROVÊ
RECURSO ÍMPAR PARA A IMUNIZAÇÃO NOS CONTATOS
COM HOLOPENSENES PATOLÓGICOS E A SALVAGUARDA
DOS RESULTADOS MULTIDIMENSIONAIS DA ASSISTÊNCIA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, reconhece os gatilhos do autodesassédio? Com
qual frequência os utiliza em prol da evolução pessoal e grupal?
Bibliografia Específica:
1. Willians, Mark; & Penman, Danny; Atenção Plena, Mindfulness: Como encontrar a Paz em um Mundo
Frenético (Mindfulness: a Practical Guide to finding Peace in a Frantic World); pref. Jon Kabat-Zinn; rev. Hermínia
Totti; Jean Marcel Montassier; & Renata Dib; trad. Ivo Korytowski; 208 p.; 12 caps.; 3 citações; 38 enus.; 2 esquemas; 23
x 16 cm; br.; Sextante; Rio de Janeiro, 2015; páginas 10 a 34.

A. L.
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GATILHO RETROCOGNITIVO
(HOLOMNEMOSSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O gatilho retrocognitivo é qualquer elemento intra ou extrafísico capaz de
desencadear o reavivamento de retrossinapses paracerebrais, gerando repercussões proexológicas
e holossomáticas na conscin lúcida, homem ou mulher.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo gatilho deriva do idioma Espanhol, gatillo, “parte alta do pescoço; disparador de armas de fogo”. Surgiu no Século XVIII. O elemento de composição retro
procede também do idioma Latim, retro, “por detrás; atrás”. Apareceu no Século XV. A palavra
cognitivo provém igualmente do idioma Latim, cognitum, de cognoscere, “conhecer; adquirir
conhecimento; aprender a conhecer; saber; tomar conhecimento de; reconhecer”. Surgiu em 1873.
O termo retrocognição apareceu em 1901.
Sinonimologia: 01. Gatilho paracerebral. 02. Desencadeador retrocognitivo. 03. Deflagrador holomnemônico. 04. Detonador retrocognitivo. 05. Disparador retrossináptico. 06. Irruptor de retrolembranças. 07. Difusor retromnemônico. 08. Alavanca passadológica. 09. Atiçador
de retrovivências. 10. Ativador paramnemônico.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 14 cognatos derivados do vocábulo gatilho: desengatilhada; desengatilhado; desengatilhador; desengatilhadora; desengatilhamento; desengatilhar; desengatilhável; engatilhada; engatilhado; engatilhador; engatilhadora; engatilhamento;
engatilhar; engatilhável.
Neologia. As 3 expressões compostas gatilho retrocognitivo, gatilho retrocognitivo primário e gatilho retrocognitivo avançado são neologismos técnicos da Holomnemossomatologia.
Antonimologia: 01. Gatilho de memória recente. 02. Neutralizador holomnemônico.
03. Bloqueador mnésico. 04. Delírio parapsíquico. 05. Hipomnésia. 06. Branco mental.
07. Alucinação. 08. Devaneio. 09. Efeito de droga psicoestimulante. 10. Síndrome das falsas
memórias.
Estrangeirismologia: os flashbacks retrossomáticos; o faraway, so close seriexológico;
os triggering factors envolvidos na autorretrocognição; o déjà-vu ordinário; as retrogescons ad
maiorem rei memoriam; a memorabilia multiexistencial; o revertere ad locum tuum paraprocedencial; o aide-mémoire seriexológico; o Autopesquisarium; o Retrocognitarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à Autoparapercucienciologia Retrocognitiva.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Autorretrocogniciologia: prospecção seriexológica.
Coloquiologia: a influência da moda retrô; a necessidade de ter olhos de ver para compreender os gatilhos retrocognitivos; as repercussões do gatilho retrocognitivo enquanto ponta do
iceberg holomnemônico; o ato de não deixar passar batido os parafatos retrocognitivos.
Proverbiologia. Eis provérbio da Antiguidade relativo ao tema: – Memoria miniutur nisi
eam exerceas (A memória diminui quando não utilizada).
Unidade. A unidade de medida do gatilho retrocognitivo é o retroengrama.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Seriexologia; os holomnemopensenes; a holomnemopensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os genopensenes; a genopensenidade; os megapensenes; a megapensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade;
o holopensene pessoal da autevolutividade cosmoética consciente.
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Fatologia: as condições intrafísicas predisponentes à autanamnese holobiográfica; os
inúmeros elementos cotidianos detonadores de retroparalembranças; os alvitres seriexológicos em
plena intrafisicalidade; o retrovislumbre lúcido; os revivalismos pessoais e grupais (sociométricos); os enigmas mnésicos; as autevocações inconscientes gerando gatilhos holomnemônicos;
o combate lúcido às lavagens subcerebrais da Intrafisicologia Materiológica.
Parafatologia: o gatilho retrocognitivo; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático propiciando a homeostase paramnemônica; a sinalética energética e parapsíquica pessoal
confirmadora de possíveis retroevidências; o ato de ligar o paradesconfiômetro multiexistencial;
as neorrepercussões dos retroatos; os comportamentos interexistenciais recalcitrantes; os dividendos holomnemônicos; a atenção quanto ao parapsiquismo despercebido; a investigação das raízes
retrocognitivas promotoras das tendências pessoais atuais; os lampejos holomnemônicos; o ato de
saber discriminar hoje a consequência dos agentes deflagradores de possíveis vivências passadas;
a recognição da autorretrossenha; os sinais de reconhecimento autocognitivo pretérito; os trejeitos
pessoais retrocognitivos; as quizilas seriexológicas; a família nuclear enquanto laboratório retrocognitivo dinâmico; as interprisões grupocármicas denunciadoras do passado pessoal; o perfil dos
assistidos revelando retropistas holocármicas; os neocenários com retropersonagens intra e extrafísicos; os reflexos holomnemossomatológicos pessoais; o reestabelecimento da holomemória no
neocérebro; a busca pela cognição intermissiva no neossoma; o irrompimento paracerebral no dia
a dia; a teática da Parafisiologia Holomnemônica.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo hiperacuidade-paraperceptibilidade; o sinergismo Intraconscienciologia-Paraconscienciologia; o sinergismo estado vibracional–gatilho retrocognitivo;
o sinergismo retroego–ego intermissivo–ego atual; o sinergismo cognição pretérita–cognição intermissiva–cognição intrafísica; o sinergismo evocação–gatilho retrocognitivo; o sinergismo biológico evitável ressoma-amnésia; o sinergismo Autorretrocogniciologia-Historiografologia.
Principiologia: o princípio da singularidade holobiográfica; o princípio da autocrítica
cosmoética; o princípio da perseverança autopesquisística; o princípio da atração dos afins;
o princípio do autorrevezamento consciencial; o princípio da conservação autocognitiva pluriexistencial; o princípio da descrença aplicado às autopesquisas retrocognitivas.
Codigologia: os gatilhos retrocognitivos derivados da interação código pessoal de Cosmoética (CPC)–código duplista de Cosmoética (CDC)–código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria da holomemória; a teoria da consciência poliédrica; a teoria da
personalidade consecutiva; a teoria da autodileção paragenética; a teoria do holossoma; a teoria
do paradigma consciencial; a teoria da identidade extra; a teoria do macrossoma; a teoria da
cápsula do tempo cinemascópica; a teoria do trio ínsito.
Tecnologia: a parapsicoteca na condição de paratécnica autoconscienciométrica multiexistencial; a técnica de se fazer o levantamento dos aportes, das companhias, dos autotrafores
e dos autointeresses a fim de diagnosticar autotendências pretéritas; a técnica das 50 vezes mais
aplicada à Autorretrocogniciologia; as técnicas da Autoparassemiologia; a técnica da autavaliação do porão consciencial indicando possíveis retrovícios; a técnica de assimilação simpática
diagnóstica; a técnica da saturação mental pesquisística; as mnemotécnicas em geral.
Voluntariologia: os voluntários docentes tarísticos enquanto agentes retrocognitores.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório
conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia;
o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da Pensenologia;
o laboratório radical da Heurística (Serenarium); os laboratórios de desassédio mentalsomático
(Tertuliarium-Holociclo-Holoteca); o laboratório conscienciológico Tenepessarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível dos Epicons; o Colégio Invisível da Holomnemônica; o Colégio Invisí-
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vel dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível da Parassemiologia; o Colégio Invisível da Para-Historiologia.
Efeitologia: os efeitos motivadores de se puxar o fio da meada autosseriexológico a partir da identificação dos gatilhos retrocognitivos; os efeitos grupocármicos da autosseriexialidade; o efeito atual das auto-heranças evolutivas; o efeito halo da parapreceptoria funcional; os
efeitos proexológicos do autoparapsiquismo lúcido; os efeitos holossomáticos e multidimensionais da autoidentificação de retropersonalidade consecutiva; o efeito dominó das pesquisas retrocognitivas.
Neossinapsologia: o paradoxo das neossinapses derivadas das autorretrocognições autênticas.
Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) autoconsciente; a qualificação do ciclo evolutivo retrobiografia (Passadologia)-parabiografia (Paraprocedenciologia)-neobiografia
(Autoproexologia)-paraneobiografia (Neointermissiologia); o ciclo contínuo ressoma-dessoma-intermissão; a avaliação dos gatilhos retrocognitivos a partir das investigações dedicadas ao ciclo recebimentos-retribuições; o ciclo autossondagem-autexperimentação-autodiagnóstico; o ciclo análise-síntese-neoverpon; o ciclo repressão psicossômica–catarse seriexológica.
Enumerologia: a atomização autorretrocognitiva; a anatomização autorretrocognitiva;
a pulverização autorretrocognitiva; a picotagem autorretrocognitiva; a dissecção autorretrocognitiva; o esmiuçamento autorretrocognitivo; o esquadrinhamento autorretrocognitivo. O detalhe
autosseriexológico; a nuança autosseriexológica; o fragmento autosseriexológico; a minudência
autosseriexológica; o pormenor autosseriexológico; a faceta autosseriexológica; a particularidade autosseriexológica.
Binomiologia: o binômio Cronêmica-Proxêmica; o binômio neocoincidências-retroconfirmações; o binômio intrassomaticidade-interconsciencialidade; o binômio especialismo holobiográfico–atacadismo evolutivo; o binômio retrossenha pessoal–neorientação proexológica;
o binômio refém da autocognição–paradever intermissivo; o binômio fatos atuais–fotos anteriores; o binômio Retrocogniciologia-Simulcogniciologia; o binômio cronicidade holomnemônica–
–agudização mnemônica.
Interaciologia: a interação retrocognição homeostática–abertura de caminho; a interação retrogenética-neogenética; a interação autexposição sincera–heterajuda providencial; a interação retrossurpreendências positivas–retrossurpreendências negativas; a interação estilo pessoal–retroindícios; a interação cicatrizes psicossômicas–estigmas somáticos; a interação consciência-grupo-Cosmos; a interação retrossoma harmônico (Autoprofilaxiologia)–neossoma supermaceteado (Automacrossomatologia)–autodiagnóstico holossomático (Autoparassemiologia);
a interação gatilho retrocognitivo–nódulo holomnemônico.
Crescendologia: o crescendo paracronológico projeção consciente assistida (PCA)–
–projeção consciente retrocognitiva (PCR)–projeção consciente precognitiva (PCP); o crescendo
gatilho retrocognitivo–flash retrocognitivo–cena retrocognitiva–episódio retrocognitivo–enredo
retrocognitivo; o crescendo memória intrafísica–memória quádrupla–holomemória; o crescendo
indícios multiexistenciais–confirmações acumuladas–certezas relativas; o crescendo gatilho retrocognitivo–autoidentificação seriexológica–heteroidentificação seriexológica; o crescendo
identificação de vida pessoal prévia–identificação de várias vidas pessoais prévias; o crescendo
recéxis-recin desencadeado pelas investigações teáticas dos gatilhos retrocognitivos.
Trinomiologia: o trinômio retrossoma-retrofamília-retrocultura; o trinômio introversão-normoversão-extroversão; o trinômio passado–presente–futuro; o trinômio intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade; o trinômio sinapses-retrossinapses-neossinapses; o trinômio
autopesquisístico sentidos somáticos–percepções extrassensoriais–atributos mentais; o trinômio
pesquisa-achado-debate.
Polinomiologia: o polinômio retrobiografias-retroculturas-retroposturas-retropensenes; o polinômio holossomático (aliteração) soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio tempo-local-pessoas-consciexes; o polinômio estilo-elegância-porte-carisma; o polinômio
dos dicionários cerebrais sinonímico-antonímico-analógico-poliglótico; o polinômio postura-olhar-voz-gesto; o polinômio somatológico biotipo definido–expressão facial–linguagem corpo-

11374

Enciclopédia da Conscienciologia

ral–marcha peculiar; o polinômio Holobiografologia–Holomnemossomatologia–Parageneticologia–Seriexologia–Para-Historiologia–Retrocogniciologia.
Antagonismologia: o antagonismo progresso / retrogresso; o antagonismo retroideias
/ neoideias; o antagonismo recuperação dos cons magnos / expressão dos nódulos holomnemônicos; o antagonismo lembrança sutil / lembrança inútil; o antagonismo holomnemônico retentiva
milenar / hipomnésia diária; o antagonismo gatilho retrocognitivo / atenção saltuária; o antagonismo minissincronicidades percebidas / maxissincronicidades ignoradas; o antagonismo revertério das despriorizações / retorno das megapriorizações.
Paradoxologia: o paradoxo seriexológico temperamento idêntico–compleição física discrepante; o paradoxo intraconsciencial das vocações inatas irrealizadas pelas restrições somáticas; o paradoxo retroaptidões-neoesforços; o paradoxo amizade-debate explicitando o binômio
admiração-discordância de base retrocognitiva; o fato paradoxal de a mesma holobiografia produzir o antepassado de si mesmo e o autorrevezador multiexistencial lúcido; o paradoxo de a retrocognição pessoal sempre envolver outras consciências; o paradoxo de o passado estar sempre
presente no presente.
Politicologia: a evoluciocracia; a discernimentocracia; a cosmoeticocracia; a lucidocracia; a proexocracia; a cognocracia; a parapolimatocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada às investigações autorretrocognitivas.
Filiologia: a retrofilia; a pesquisofilia; a priorofilia; a neofilia; a mentalsomatofilia; a parapsicofilia; a autocogniciofilia.
Fobiologia: as fobias atuais com origem em retrovidas.
Sindromologia: a profilaxia quanto à síndrome da automimese fossilizadora.
Maniologia: as manias com raízes paragenéticas; a lucidez quanto à mania de grandeza;
a antiegomania; a antimegalomania; a antimitomania; a antinostomania; a antimonomania; a profilaxia da antiquomania; a vacina da apriorismomania.
Mitologia: os mitos pessoais quanto ao passado pessoal e grupal.
Holotecologia: a retrocognoteca; a sinaleticoteca; a cosmovisioteca; a analiticoteca;
a socioteca; a holossomatoteca; a parapsicoteca.
Interdisciplinologia: a Holomnemossomatologia; a Autorretrocogniciologia; a Autosseriexologia; a Pluriexistenciologia; a Holopercucienciologia; a Autotemperamentologia; a Autoparageneticologia; a Parapercepciologia; a Cronoevoluciologia; a Holocarmologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a autocobaia seriexológica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser
desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a semiconsciex.
Masculinologia: o agente autorretrocognitor; o atacadista consciencial; o investigador-ator; o pesquisador-sensitivo; o homem racional; o voluntário assistencial; o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo; o teleguiado autocrítico; o evoluciólogo.
Femininologia: a agente autorretrocognitora; a atacadista consciencial; a investigadora-atriz; a pesquisadora-sensitiva; a mulher racional; a voluntária assistencial; a tenepessista; a projetora consciente; a epicon lúcida; a consciencióloga; a teleguiada autocrítica; a evolucióloga.
Hominologia: o Homo sapiens retrocognitor; o Homo sapiens retromimeticus; o Homo
sapiens retroactor; o Homo sapiens experimentor; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens
autoperquisitor; o Homo sapiens cognitor; o Homo sapiens paraperceptiologus; o Homo sapiens
holomaturologus; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens mentalsomaticus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: gatilho retrocognitivo primário = o gesto pessoal inesperado, típico de
determinada cultura antiga, aparecendo espontaneamente no modus vivendi atual da conscin, homem ou mulher; gatilho retrocognitivo avançado = o ato do autor ou autora reencontrar obra-prima pessoal escrita em retrovida.
Culturologia: a cultura da Autorretrocogniciologia Lúcida.
Equação. Segundo a Matematicologia Evolutiva, a retrocognição é igual ao resultado da
soma entre 2 megaatributos conscienciais: autoparapsiquismo e automemória.
Coleta. Cabe ao intermissivista interessado nas pesquisas da Holossomatologia saber
priorizar, no cotidiano, tais atributos a fim de colher frutos autopesquisísticos mais profundos na
seara evolutiva.
Memória. No tocante à Holomnemossomatologia, lembranças relativas a retrovidas podem ser desencadeadas pelos mais diferentes tipos de consciências, situações, objetos ou ideias,
exigindo do pesquisador interessado, homem ou mulher, hiperacuidade para saber diagnosticar
e auferir resultados práticos e cosmoéticos das experiências para a autoproéxis.
Gatilhos. Atinente à Experimentologia, os gatilhos retrocognitivos podem ocorrer de
modo insinuativo ou explícito na cotidianidade da conscin lúcida. Eis, ordenados alfabeticamente,
52 elementos e respectivas especialidades afins, capazes de funcionar, em menor ou maior grau,
na condição de fatores desencadeantes do avivamento cerebral de retroexperiências:
01. Amparo: as neoinspirações retrocognitivas do amparador; a Interassistenciologia.
02. Arco voltaico: a paraterapêutica predispondo às retrossinapses; a Paracerebrologia.
03. Assédio: a indução patopensênica usual de base persecutória; a Nosoconviviologia.
04. Autopesquisa: a auscultação da intraconsciencialidade; a Autotemperamentologia.
05. Bibliotáfio: os incunábulos incutidores de retroinformações; a Historiografologia.
06. Bônus: os extrapolacionismos autorretrocognitivos providenciais; a Meritologia.
07. Caprichos: as excentricidades mantidas em múltiplos somas; a Cardiochacrologia.
08. Cicatriz: os autorretroestigmas ressurgindo no neossoma; a Autoparageneticologia.
09. Clarividência facial: a sensação de retrorreconhecimento; a Frontochacrologia.
10. Consciencioterapia: a incisão paracerebral impactoterápica; a Interdesassediologia.
11. Convívio: a carga de convivialidade gerando recognições; a Interconscienciologia.
12. Culinária: a manutenção do paladar em diferentes corpos; a Gastrossomatologia.
13. Culturas: os retrocostumes sociais ressurgindo no neossoma; a Retroculturologia.
14. Cursos de campo: a facilitação ao acesso holomnemônico; a Parapercepciologia.
15. Dejaísmo: o crescendo familiaridade–retrolembrança em si; a Paramemoriologia.
16. Doenças: a repetição dos mesmos sintomas em diferentes somas; a Parapatologia.
17. Dragona: os birth marks denunciadores de retroiniciações; a Holobiografologia.
18. Emoções: as comoções predispondo revivescências afetivas; a Psicossomatologia.
19. Energias: os retropensamentos e retrossentimentos neoexpressos; a Energologia.
20. EQM: os traumas somáticos rompendo o lacre holomnemônico; a Dessomatologia.
21. Filmes: os neoenredos atiçando a memória de retropsicodramas; a Imageticologia.
22. Fobias: os medos, pavores e idiossincrasias paragenéticos; a Parapsicopatologia.
23. Fôrma holopensênica: a energogravitação retromnemônica; a Parageopoliticologia.
24. Fotos: a imagem fixada indutora holopensênica de retrossinapses; a Imaginologia.
25. Gestualidade: os ademanes, a postura e os trejeitos retrocognitivos; a Somatologia.
26. História: a pesquisa histórica aflorando autorretro-histórias; a Historiografologia.
27. Ideologias: as pseudoneoconvicções propalando retroconcepções; a Holofilosofia.
28. Idiomas: as línguas e os acentos propagando retromentalidades; a Linguisticologia.
29. Livros: as obras atuais ou antigas reavivadoras de retroconceituações; a Bibliologia.
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30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Mapas: as cartas geográficas terrestres evocadoras de retrocontextos; a Cartografia.
Megarrevelação: o efeito dominó do descortínio da autorrealidade; a Evoluciologia.
Memória: a autopesquisa teática dos nódulos holomnemônicos; a Memoriologia.
Músicas: as melodias, óperas e valsas recordadoras de retrocondutas; a Ritmologia.
Nomes: a imantação energética das alcunhas; o nom de plume; a Onomasticologia.
Objetos: a anticoteca; a hoploteca; a historioteca; a miniaturoteca; a Holotecologia.
Odores: a estreita relação entre o olfato e o sistema holomnemônico; a Osmologia.
Olhares: o semblante; a fácies característica impondo recordações; a Histrionologia.
Palavras: o holopensene vocabular intrínseco propiciando releituras; a Lexicologia.
Pangrafia: a reunião fenomenológica omnirretrocognitiva; a Paracosmovisiologia.
Parabanho: a interação interdimensional retroconfirmadora; a Paraconviviologia.
Pergaminho: as retroescrituras ensejando neolembranças pessoais; a Leiturologia.
Pinacoteca: as coleções de quadros representativos de retroculturas; a Museologia.
Profissão: as atividades cotidianas manifestadoras de retrotrafores; a Ocupaciologia.
Projeção lúcida: a atuação mais direta com o paracérebro; a Descoincidenciologia.
Psicometria: as retroinformações autodesempalmadas; a Parassensoriamentologia.
Reencontros: as pessoas, pets e plantas aflorando retrocons; a Omniconviviologia.
Relacionamentos: as neoparcerias fruto de retrovínculos afetivos; a Duplismologia.
Retrocobaia: o dividendo do estudo de personalidades consecutivas; a Seriexologia.
Sincronicidades: a omninteratividade repetindo retropadrões; a Simulcogniciologia.
Tenepes: o neoassistido de hoje assomando retroassistências; a Parassistenciologia.
Vestuário: os trajes e uniformes típicos demonstrando retro-hábitos; a Habitologia.
Viagens: as autexcursões científicas promotoras de retrocoincidências; a Viajologia.

Síntese. Observando a Holopercucienciologia, deduz-se do exposto: os gatilhos retrocognitivos podem advir de muitas fontes interatuantes no cotidiano consciencial.
Megaprioridade. A grande questão prioritária é, obviamente, saber utilizá-los na condição de fio da meada seriexológico a fim de lhes identificar a causa, ou seja, os retrofatos autênticos (Retroparaetiologia) passíveis de ampliar a cosmovisão autosseriexológica interassistencial
(seriexograma).
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 gatilho retrocognitivo, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Agente retrocognitor: Mnemossomatologia; Homeostático.
02. Autocobaia seriexológica: Autoparaconscienciometrologia; Homeostático.
03. Autoconsciexiabilidade retrocognitiva: Intrafisicologia; Homeostático.
04. Autodileção paragenética: Filiologia; Neutro.
05. Autoevocação: Mnemossomatologia; Neutro.
06. Autopesquisa retrocognitiva de campo: Autorretrocogniciologia; Neutro.
07. Autorretrocognição: Mnemossomatologia; Neutro.
08. Cacoete holobiográfico: Autoconscienciometrologia; Nosográfico.
09. Hiperacuidade: Holomaturologia; Neutro.
10. Indício multiexistencial: Autorrevezamentologia; Neutro.
11. Memória encapsulada: Mnemossomatologia; Neutro.
12. Nódulo holomnemônico: Holomnemossomatologia; Neutro.
13. Paracaptação retrocognitiva: Para-Historiografia; Neutro.
14. Prospecção seriexológica: Seriexologia; Neutro.
15. Zum mnemônico: Autorretrocogniciologia; Neutro.
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ATENTAR-SE MULTIDIMENSIONALMENTE, O TEMPO TODO,
CONSTITUI A MELHOR POSTURA A SER MANTIDA PELAS
CONSCINS INTERMISSIVISTAS INTERESSADAS NAS INVESTIGAÇÕES TEÁTICAS DOS GATILHOS RETROCOGNITIVOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, mantém-se parapsiquicamente atento(a) aos possíveis gatilhos retrocognitivos ao longo do dia? Já vivenciou retrocognições autênticas a partir
daí? Qual o resultado prático para a autoproéxis?
Bibliografia Específica:
1. Alegretti, Wagner; Retrocognições: Pesquisa da Memória das Vivências Passadas; pref. Waldo Vieira;
revisores Ana Luiza Rezende; et al.; 310 p.; 4 seções; 30 caps.; 1 E-mail; 92 filmes; 1 foto; 1 microbiografia; 2 websites;
glos. 300 termos; 1 nota; 68 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 2ª Ed. rev.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2000; páginas 1 a 310.
2. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; revisor Alexander
Steiner; 344 p.; 150 abrevs.; 106 assuntos das folhas de avaliação; 3 E-mails; 11 enus.; 100 folhas de avaliação; 1 foto;
2.000 itens; 1 microbiografia; 100 qualidades da consciência; 100 títulos das folhas de avaliação; 1 website; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 1 a 344.
3. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores
Alexander Steiner; et al.; 1.248 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1 foto; 43 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 websites; 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 139 a 141.
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; páginas 77, 123, 200, 206, 334, 377, 399,
468, 492, 508, 599, 616, 626 e 759.
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GAUCHISMO
(PARASSOCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O gauchismo é o conjunto de hábitos, tradições e costumes próprios do gaúcho, habitante do Estado do Rio Grande do Sul, Brasil, caracterizado, em parte, por traços bairristas, belicistas e antiuniversalistas.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo gaúcho procede do idioma Espanhol Platino, gaucho, “nativo rural
do io da Prata”. Apareceu no Século XVII. O sufixo ismo provém do idioma Grego, ismós,
―doutrina; escola; teoria ou princípio artístico, filosófico, político ou religioso; ato, prática ou resultado de; peculiaridade de; ação; conduta; hábito ou qualidade característica de; quadro mórbido; condição patológica”.
Sinonimologia: 1. Nativismo sul-rio-grandense. 2. Tradicionalismo gaúcho. 3. Provincianismo agauchado. 4. Folclorismo guasca. 5. Bairrismo gauchesco. 6. Fechadismo consciencial.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 18 cognatos derivados do vocábulo gaúcho: gaúcha; gauchaço; gauchada; gauchado; gauchagem; gauchar; gaucharia; gauchense; gauchereada; gauchereado; gaucherear; gaucheria; gauchesca; gauchesco; gauchismo; gauchito; neogauchismo; retrogauchismo.
Neologia. As duas expressões compostas retrogauchismo e neogauchismo são neologismos técnicos da Parassociologia.
Antonimologia: 1. Mineirismo. 2. Carioquice. 3. Cosmopolitismo. 4. Abertismo consciencial. 5. Universalismo.
Estrangeirismologia: a controvertida Ilex paraguariensis; o legítimo dinossauro gaúcho, Pampadromaeus barberenai; o website do jornal satírico “O Bairrista”.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Mundividenciologia Teática.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando a temática: – Tradicionalismo: fossilização consciencial.
Coloquiologia. Eis 9 adágios populares, ao modo de fraseologia gauchesca, exemplificativos do linguajar e costumes sulinos: – Mais grudado que abelha em melado. Mais folgado que
pente de careca. Mais nervoso que gato em dia de faxina. Mais ligeiro que cavalo de parteira.
Mais por fora que casca de ovo. Mais sério que banguela em baile. Mais parado que anão de jardim. Mais vazio que pastel de rodoviária. Mais conhecido que teto de barbearia.
Citaciologia. Eis citação contributiva ao tema, refrão do Hino Rio-Grandense, instituído
durante a Revolução Farroupilha (1835–1845): – Sirvam nossas façanhas de modelo a toda
Terra.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal das tradições cultuadas; a fôrma holopensênica dos
legados culturais anacrônicos; os fixopensenes; a fixopensenidade; os infantopensenes; a infantopensenidade; os retropensenes descartáveis; a retropensenidade automimética.
Fatologia: o gauchismo; o Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG); o Centro de Tradições Gaúchas (CTG); o culto exagerado ao cavalo; o churrasco; os rodeios; as gineteadas; as
invernadas; a doma violenta dos subumanos; a postura belicista explícita na subjugação dos animais e implícita na música nativista; a agressividade da dança das boleadeiras e dos facões; o fato
da maior empresa fabricante de armas do Brasil estar no Rio Grande do Sul; o gauchês; o porto-alegrês; a cidade sul-rio-grandense exportadora de churrasqueiros e sede do festival da mentira
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(Nova Bréscia); os vastos pampas favorecendo o isolamento e o nomadismo do gaúcho; a ascendência cultural dos países da Bacia do Prata (Uruguai e Argentina); a influência dos imigrantes
açorianos, alemães, italianos e poloneses na formação do gaúcho; a glorificação do passado;
o sentimento excessivo de pertencimento; a Pedagogia do gauchismo utilizada na rede de ensino;
o secular traço separatista; o atual traço bairrista; o fato de existirem 2.555 CTGs no Brasil, 866
fora do Rio Grande do Sul, 12 no Exterior e 295 no Estado do Paraná (Ano-base: 2011); a diáspora dos ga chos; a emigração dentro do próprio país; a ampliação das fronteiras agrícolas; o “celeiro do país”; o Brasil de bombachas; o berço de top models internacionais; a terra da longevidade
(Veranópolis); a hospitalidade; a reconhecida e estimulada rivalidade futebolística entre o Esporte
Clube Internacional e o Grêmio Foot-Ball Porto-Alegrense, ambos campeões do mundo; o saudosismo pela terra natal dos gaúchos expatriados; a ausência de neomundividência conscienciológica; o respeito à diversidade consciencial; a família universal; a omnicomunidade terrestre;
a Terra-de-todos.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a projetabilidade
lúcida prejudicada pela filiação cultural exclusivista; a ausência do senso de parafiliação; a paraprocedência enquanto real identidade consciencial; as comunexes evoluídas apátridas; a consciex
amparadora Hércules, identificada enquanto o imigrante italiano Ércole Galló (1869–1921), radicado no Rio Grande do Sul nos Séculos XIX e XX.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo cosmopolitismo-universalismo; o sinergismo nosográfico bairrismo-xenofobismo.
Principiologia: o princípio dos contágios holopensênicos; os princípios da Paradiplomacia; o princípio da afinidade grupocármica; o princípio da autevolução reduzir as limitações
cognitivas quanto ao Cosmos; o princípio da convivialidade sadia; o princípio da descrença aplicado às tradições seculares; a assunção do princípio do posicionamento pessoal (PPP) superando
a lavagem cerebral coletiva.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC) dirimindo os paroquialismos provincianos e estagnadores.
Teoriologia: a teoria do paradigma consciencial superando as fronteiras idiossincrásicas; a teoria do descarte do imprestável; a teoria do antibagulhismo pensênico; a teoria da coerência aplicada nas mínimas manifestações; a teoria da Era da Aceleração da História Humana.
Tecnologia: as técnicas da convivialidade sadia na Socin; a técnica da criticidade cosmoética; as dificuldades geradas pelos apriorismos na aplicação das técnicas evolutivas; a técnica
do verbetorado conscienciológico na superação do autoconfinamento cultural; a técnica expansiva da Cosmovisiologia.
Voluntariologia: os voluntários da Conscienciologia ressomados no Rio Grande do
Sul; o voluntariado adepto do nomadismo consciencial.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório
conscienciológico da Recexologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Desassediologia; o Colégio Invisível da Parassociologia; o Colégio Invisível da Ressomatologia; o Colégio Invisível da
Paradireitologia.
Efeitologia: os efeitos estagnadores do regionalismo umbilicocêntrico.
Neossinapsologia: as ressomas em diferentes culturas favorecendo a aquisição de neossinapses.
Ciclologia: o ciclo salutar das autorrenovações.
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Enumerologia: o gaúcho; a prenda; o cavalo; a pilcha; o chimarrão; o churrasco; a tradição; a província.
Binomiologia: o binômio varejismo-atacadismo; o binômio ufanismo-nacionalismo; o binômio antizooconviviológico rinha de galo–marcação do gado; o binômio abigeato-contrabando
enquanto realidade da pecuária gaúcha; a inteligência interconsciencial implícita no binômio admiração-discordância; o binômio babelismo-separatismo.
Interaciologia: a interação antivevolutiva orgulho-vaidade.
Crescendologia: o crescendo Mercosul–União Europeia–Estado Mundial; o crescendo
partidarismo-apartidarismo-universalismo; o crescendo bairro-cidade-estado-país-continente-Planeta.
Trinomiologia: o trinômio povo-etnia-cultura; o trinômio discriminação-apartação-estigmatização.
Antagonismologia: o antagonismo gauchismo / cosmismo; o antagonismo estagnação
/ renovação; o antagonismo tradição / inovação; o antagonismo respeito às diferenças / imposição do diferente; o antagonismo regionalismo / globalização; o antagonismo patriotismo / neomundividência; o antagonismo casulo mental / abertismo consciencial; o antagonismo avanço da
razão / retrocesso cultural.
Politicologia: a autocracia; a antidemocracia; a oligocracia; a monocracia; a asnocracia; a subcerebrocracia; a busca pela lucidocracia; a urgência da evoluciocracia; a premência da
cosmocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo na autossuperação dos traços ufanistas.
Filiologia: a mimeticofilia; a xenofilia; a retrofilia; a emocionofilia; a acriticofilia; a reciclofilia; a fraternofilia; a abertismofilia.
Fobiologia: a neofobia; a cosmofobia; a xenofobia; a futurofobia; a recexofobia.
Sindromologia: a síndrome da interiorose; a síndrome da exclusão.
Maniologia: a mania de adentrar eventos e locais públicos portando cuia de chimarrão
e garrafa térmica, anunciando a procedência.
Mitologia: o mito da superioridade do gaúcho; o mito do centauro.
Holotecologia: a idiotismoteca; a bizarroteca; a absurdoteca; a socioteca; a convivioteca; a coerencioteca; a diplomaticoteca; a recexoteca.
Interdisciplinologia: a Parassociologia; a Geopoliticologia; a Multiculturologia; a Apriorismologia; a Intrafisicologia; a Retropensenologia; a Neopensenologia; a Cosmovisiologia;
a Cosmoeticologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin ufanista; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser
interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o gaúcho; o bairrista; o separatista; o peão; o folclorista; o capataz;
o patriota; o escritor Érico Veríssimo (1905–1975); o poeta Mário Quintana (1906–1994).
Femininologia: a gaúcha; a bairrista; a separatista; a prenda; a folclorista; a capataz;
a patriota; a escritora e cronista Lya Luft (1938–).
Hominologia: o Homo sapiens barrius; o Homo sapiens egocentricus; o Homo sapiens
neophobicus; o Homo sapiens occlusus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens anachronicus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens cosmoethicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: retrogauchismo = o movimento separatista resultante da Guerra dos
Farrapos ou Revolução Farroupilha (1835–1845), com a proclamação da independência da pro-
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víncia no ano de 1836; neogauchismo = o facebook bagual de grupo de internautas adaptando
a rede social mundial ao linguajar gauchesco no ano de 2009.
Culturologia: a cultura bairrista; a cultura machista; a cultura da caça; a cultura da
bota e da bombacha; a ausência da Multiculturologia Cosmovisiológica.
Sectarismo. Segundo a Trafarologia, eis, a título de exemplo, duas iniciativas recentes,
originárias do Sul, evidenciando marcantes traços bairristas e separatistas, listados em ordem alfabética:
1. Orgulho gaúcho (Ano-base: 2005): a bandeira do Estado com o vocábulo “orgulho”
ao centro, transformada em adesivos usados em automóveis e pins levados no peito; o incentivo
ao bairrismo na contramão da megafraternidade.
2. O Sul é o meu país (Ano-base: 1992): a carta de princípios do movimento separatista
preconizando o ideal do regime confederado e a proclamação da República Rio-Grandense; o incentivo ao separatismo na contramão do Estado Mundial.
Apegologia. Eis, a título de exemplo, em ordem alfabética, 18 nomes próprios de Centros de Tradições Gaúchas localizados fora do Rio Grande do Sul, evidenciando aspectos do apego às tradições, além do saudosismo da paisagem sulina, seguidos da cidade, estado e país de localização (Ano-base: 2012):
01. Carreteando a saudade: Pato Branco, PR.
02. Chama da tradição: Araranguá, SC.
03. Desgarrados do pago: Rio de Janeiro, RJ.
04. Gaudérios da saudade: Betim, MG.
05. Herança do meu pai: São Mateus do Sul, PR.
06. Herança pampeana: Iporã do Oeste, SC.
07. Laço velho da saudade: Rancho Queimado, SC.
08. Lanceiros da liberdade: São Paulo, SP.
09. Patrão velho internacional: Framinghan, Massachusetts, EUA.
10. Pealando a saudade: Quedas do Iguaçu, PR.
11. Pedro Álvares Cabral: Lisboa, Portugal.
12. Recordando os pagos: Sorriso, MT.
13. Rincão da saudade: Salvador, BA.
14. Saudade da minha terra: Newark, New Jersey, EUA.
15. Saudade dos pampas: Goiânia, GO.
16. Saudades da querência: Cabedelo, PB.
17. Sentinela da tradição: Lucas do Rio Verde, MT.
18. Tropeiro da saudade: Alto Garças, MT.
Patologia. O mate, ou chimarrão, é a bebida-símbolo do habitante ou simpatizante da
cultura gauchesca, consumida em todas as situações possíveis, notadamente em rodas de conversa, quando a cuia e a bomba são compartilhadas sem higienização. Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Brasil, demonstra a relação entre a incidência de câncer do
esôfago no Estado, a maior do país, e a ingesta do mate quente, com a água em torno de 70ºC
(Ano-base: 2009).
Contrapontologia. Pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Brasil,
demonstra o efeito benéfico da ingesta de 1 litro de chá de erva-mate tostada, dividido entre as
3 principais refeições diárias, reduzindo de 10 a 12% o índice de colesterol “ruim” lipoproteína
de baixa densidade – LDL), em 250 voluntários (Ano-base: 2012).
Taxologia. Sob a ótica da Cognografia, eis a seguir, em ordem alfabética, 99 vocábulos
típicos do gauchismo, entre substantivos, verbos e adjetivos, seguidos do significado, denotando
aspectos do cotidiano e do linguajar gauchesco:
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01. Abombachado: de bombachas largas; calças amplas.
02. Afocinhar: cair com as ventas (narinas) no chão.
03. Agauchado: hábitos e maneiras de gaúcho.
04. Amachorrar: tornar estéril o animal fêmea.
05. Amoitar: derrubar com violência.
06. Amulherar-se: juntar-se com mulheres.
07. Aperreado: emagrecido; enfraquecido.
08. Aricungo: cavalo de qualidade inferior.
09. Arreganhado: cavalo com narinas e maxilar contraídos.
10. Arreliento: indivíduo implicante.
11. Aspudo: animal com aspas ou chifres grandes.
12. Atardado: atrasado; retardado.
13. Atorado: indivíduo sem recursos; sem posses.
14. Atossicar: instigar alguém a praticar o mal.
15. Avexar: molestar; perseguir.
16. Aviventar: trazer à vida; relembrar.
17. Babaquara: grosseiro; matuto.
18. Baderna: tumulto; desordem.
19. Bagual: indivíduo de pouco trato social; cavalo chucro.
20. Balaca: mentira; gabolice.
21. Beldosa: lajota ou tijolo de barro.
22. Beriva: denominação dos gaúchos aos paulistas.
23. Bichoco: cavalo gordo; animal obeso.
24. Boçal: peça dos arreios colocados na cabeça do cavalo.
25. Bochinche: baile da plebe.
26. Boleadeira: instrumento formado por 3 esferas de pedra ou ferro para derrubar animais em campo aberto.
27. Broaca ou bruaca: bolsa de couro para transporte de objetos.
28. Burlequear: vadiar; vagabundear.
29. Camargo: café com leite recém tirado da vaca.
30. Cancheiro: cavalo adestrado em corrida; indivíduo experiente.
31. Caranchear: ir à festa sem convite.
32. Carneação: esfolar a rês abatida.
33. Carpetear: jogar; entrar em jogatinas.
34. Chalrar: conversar; prosear.
35. Chegador: indivíduo agressivo; valente; brigador.
36. Chimango: apelido pejorativo dado aos soldados governistas.
37. Chimarrita: dança folclórica.
38. Chinoca: moça jovem; mulher de vida fácil.
39. Chulear: ter expectiva; esperar algo.
40. Chupista: bêbado; borracho.
41. Chuspa: pequena bolsa feita do papo do avestruz para guardar dinheiro, fumo e papel de cigarro.
42. Cocoruto: saliência no terreno; corcunda.
43. Colear: tombar o animal com as pernas presas, puxando pela cauda.
44. Colmilhudo: cavalo velho; animal imprestável.
45. Cornetear: intrometer-se; adentrar sem permissão.
46. Cosquilhudo: pessoa ou animal com excesso de cócegas.
47. Cusco: cão de raça pequena; guaipeca.
48. Defuntear: matar; morrer.
49. Desaguachar: fazer suar o animal para perder gordura.
50. Desbocado: cavalo com sensibilidade na boca, desgovernado ao freio; falar palavras
de baixo calão.
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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.
89.
90.
91.
92.
do afastado.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
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Desembestar: animal em disparada, desobediente ao freio.
Desgarronar: cortar o nervo da perna do animal evitando fuga.
Despilchar: roubar as pilchas, roupas e valores de outra pessoa.
Embeleco: bugiganga; objeto de pouco valor.
Empacar: parar; deter-se; teimar.
Encarangar: enregelar de frio; tiritar.
Enrabichado: pessoa muito ligada a outra.
Entrevêro: desordem; confusão de pessoas, animais ou objetos.
Escrachetar: destruir; arrebentar.
Espeloteado: pessoa aloucada; sem juízo.
Estornicado: traje muito apertado ao corpo.
Estrupício: acidente; desastre; ocorrência lamentável.
Fandango: baile campestre.
Furungar: insistir; cacetear com pedidos e queixas.
Gadelhudo: pessoa com cabelos crescidos.
Garrucha: arma; bacamarte com boca de sino.
Gasguita: rapariga intrometida; moça desenvolta.
Gaudério: parasita; errante; sem dono.
Guampada: golpe dado pelo animal com as guampas ou chifres.
Guri(a): menino(a); criança.
Inticar: bolir; mexer.
Lombeira: preguiça; moleza no corpo.
Mandraca: feitiço; magia; bruxaria.
Mandrião: preguiçoso; vadio.
Maragato: apelido dos revolucionários gaúchos do Século XIX.
Mateador: apreciador de erva-mate.
Maula: pusilânime; covarde.
Meganhas: soldados da polícia.
Moquete: tapa; sôco.
Mosqueador: cavalo sacudindo a cauda para espantar moscas.
Paletear: esporear na paleta (omoplata) do animal; carregar algo nas costas.
Pandulho: abdômen.
Peão: trabalhador do campo, da estância.
Pechada: encontrão entre 2 cavalheiros.
Pelego: pele de carneiro com lã, usado no lombo do cavalo.
Peleia: contenda; briga; rusga.
Pilcha: traje típico do gaúcho; a bombacha; o vestido da prenda.
Pingo: cavalo bonito; animal vistoso.
Pobrerio: grupo de indivíduos pobres.
Potranquice: asneira; leviandade.
Quera: homem destemido; pessoa valente.
Querência: local onde o animal ou indivíduo nasceu, cresceu e procura voltar quanRabonar: cortar a cauda do animal.
Reboldosa: desordem; alvoroço.
Rumbear: tomar rumo.
Serigaita: mulher conversadeira; regateira.
Sumanta: surra; tunda.
Vaqueano: conhecedor dos caminhos; guia.
Xumbrega: de pouco valor; custo insignificante.
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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 gauchismo, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Anacronismo: Paracronologia; Nosográfico.
02. Apriorismose grupal: Apriorismologia; Nosográfico.
03. Autabertismo neopensênico: Neopensenologia; Homeostático.
04. Bairrismo: Intrafisicologia; Neutro.
05. Cosmovisão humana: Cosmovisiologia; Neutro.
06. Elitismo cultural: Cosmoeticologia; Neutro.
07. Fechadismo consciencial: Parapatologia; Nosográfico.
08. Idiossincrasia cultural: Multiculturologia; Neutro.
09. Idiotismo cultural: Parassociologia; Nosográfico.
10. Interiorose: Parapatologia; Nosográfico.
11. Megatolice indefensável: Parapatologia; Nosográfico.
12. Mundividência traforista: Cosmovisiologia; Homeostático.
13. Retardamento mental coletivo: Parapatologia; Nosográfico.
14. Senso universalista: Cosmoeticologia; Homeostático.
15. Vício da formação cultural: Conscienciometrologia; Nosográfico.

O GAUCHISMO, AO MODO DE OUTRAS MANIFESTAÇÕES
BAIRRISTAS, RESULTA DA AUSÊNCIA DE COSMOVISÃO
DAS CONSCINS INSCIENTES QUANTO À AUTOPARAPROCEDÊNCIA, AUTOSSERIEXIALIDADE E HOLOBIOGRAFIA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda defende o próprio bairro, o gueto ideológico ou mesmo idiotismos culturais retrógrados? Já se considera e vive, de fato, enquanto cidadão
do Cosmos?
Bibliografia Específica:
1. Bassete, Fernanda; Chimarrão e Chá-m t r u m Col st rol “ u m” Reportagem; Folha de São Paulo; Diário; Ano 89; N. 29.340; Caderno: Saúde; 1 foto; São Paulo, SP; 01.08.09; página C 8.
2. Brasil, Délio de Assis; O Gaúcho: Formação e Hábitos; 232 p.; 2 caps.; 3 enus.; 19 refs.; 21 x 14 cm; br.;
Edigal; Porto Alegre, RS; 2009; páginas 7 a 229.
3. Herédia, Vânia Beatriz Merlotti; Hércules Galló: Vida e Obra de um Empreendedor; 158 p.; 5 caps.; 75
refs.; 5 mapas; 45 fotos; 16 x 23 cm; br.; Suliani Edigrafia; Porto Alegre, RS; 2003; páginas 14, 33, 34 e 44.
4. Lamberty, Salvador Ferrando; ABC do Tradicionalismo; 146 p.; 65 caps.; 24 refs.; 21 x 14 cm; br.; Martins Livreiro; Porto Alegre, RS; 1996; páginas 41 a 102.
5. Pichonelli, Matheus; Consumidores de Chimarrão tem Mais Chance de ter Câncer; Reportagem; Folha
de São Paulo; Diário; Ano 88; N. 28.993; Caderno: Cotidiano; São Paulo, SP; 19.08.08; página C 8.
6. Wagner, Carlos; O Brasil de Bombachas; 132 p.; 9 caps.; 4 mapas.; 34 fotos; 21 x 13 cm; br.; L&PM; Porto Alegre, RS; 1995; páginas 11 a 131.
Webgrafia Específica:
1. Dietz, J.; et al.; Fatores de Risco Relacionados ao Câncer de Esôfago no Rio Grande do Sul; Artigo; Revista da Associação Médica Brasileira; Trimestral; Vol. 44; N. 4; 6 tabs.; 18 refs.; São Paulo, SP; Outubro-Dezembro,
1998; páginas 269 a 272; disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-42301998000400003&lng=pt&nrm=iso>; acesso em: 02.06.2012.

E. M. M.
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GENERALIZAÇÃO
(COSMOVISIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A generalização é o ato ou efeito de generalizar(-se), vulgarizar ou difundir
alguma ideia, afirmação, lei ou princípio, estendendo os resultados da observação de determinada
abordagem ao conjunto das abordagens e vertentes possíveis, na operação intelectual reunindo, na
classe geral, o termo ou proposição do conjunto de seres ou fenômenos semelhantes, podendo, em
certos casos, tornar-se afirmação peremptória ou verdade relativa mais de ponta.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo generalização vem do idioma Latim, generalis, “geral; relativo
a classe ou gênero”, sob influência do idioma Francês, généraliser. Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Vulgarização. 2. Atacadismo intelectivo. 3. Cosmovisão.
Neologia. Os 2 vocábulos minigeneralização e megageneralização são neologismos técnicos da Cosmovisiologia.
Antonimologia: 1. Individualização. 2. Varejismo intelectivo. 3. Detalhismo. 4. Especificação.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares sintetizando o assunto: – Síntese: generalização concisa. Pseudogeneralização: erro lógico.
II. Fatuística
Pensenologia: a propagação pensênica.
Fatologia: a generalização; a generalização racional; o uso correto da generalização;
a generalização óbvia; a generalização grosseira; a generalização difícil das conclusões das pesquisas; a generalização dos achados e descobertas; a generalização prematura ou precipitada; os
recursos exigidos para se fazer a generalização; a associação de ideias; a conclusão mais abrangente; a análise honesta; a análise tendenciosa; o autodidatismo; o poliglotismo; o enciclopedismo; a polimatia; o rastilho da ideia; a divulgação da verpon; o atacadismo consciencial; a síntese
mais definitiva; a verdade relativa mais de ponta; a generalização quanto à evolução consciencial,
em geral, limitada; a cosmovisão cosmoética; a descompartimentação do conhecimento; a amplificação do saber.
Parafatologia: a prática do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmovisiologia.
Antagonismologia: o antagonismo ambiguidade / generalização.
Legislogia: a lei da generalização da experiência.
Holotecologia: a cosmoteca; a metodoteca; a globoteca.
Interdisciplinologia: a Cosmovisiologia; a Comunicologia; a Cosmoconscienciologia;
a Multiculturologia; a Parapercepciologia; a Cosmanaliticologia; a Holomaturologia; a Tudologia;
a Evoluciologia; a Cosmossofia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin cosmovisiológica.

Enciclopédia da Conscienciologia

11386

Masculinologia: o generalista; o atacadista consciencial; o pesquisador; o comunicador;
o pré-serenão vulgar; o epicon lúcido; o conscienciólogo.
Femininologia: a generalista; a atacadista consciencial; a pesquisadora; a comunicadora;
a pré-serenona vulgar; a epicon lúcida; a consciencióloga.
Hominologia: o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens generatus; o Homo sapiens energovibrator; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens
paradireitologus; o Homo sapiens paradiplomata.
V. Argumentologia
Exemplologia: minigeneralização = a consciência somente evolui em grupo; megageneralização = a Humanidade somente evolui através da educação.
Exigência. De acordo com a Holomaturologia, toda generalização exige a autopensenização consecutiva, por várias vezes, a fim de se verificar as conotações e derivações dos constructos conforme as múltiplas linhas de cognição. O universo acanhado de pesquisas, por exemplo,
a partir de casos insuficientes (Minicasuística) pode levar o pesquisador às generalizações precipitadas e errôneas.
Taxologia. Sob a ótica da Cosmovisiologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 categorias de generalizações racionais ou afirmações categóricas dentro do universo das autopesquisas da Conscienciologia:
1. Aura. É difícil generalizar sobre as auras energéticas humanas (energosfera), cada
qual há de ser pesquisada individualmente.
2. Desperticidade. É inexequível a conquista da condição da desperticidade sem o autoparapsiquismo.
3. Evolução. Não existe evolução consciencial sem interassistencialidade.
4. Holomaturidade. Todo ápice da holomaturidade deriva do mentalsoma.
5. Interprisão. Todas as consréus sofrem de alguma interprisão grupocármica.
6. Proéxis. Ninguém desvenda os meandros da própria proéxis sem a paraprocedência.
7. Serenologia. Ninguém alcança a condição da Serenologia sem o emprego do soma.
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 generalização, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Agenda de autopensenização: Pensenologia; Homeostático.
2. Ampliação do mundo pessoal: Recexologia; Neutro.
3. Amplificador da consciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
4. Autossuficiência evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
5. Cosmoconsciência: Comunicologia; Homeostático.
6. Cosmovisiologia: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
7. Retardamento mental coletivo: Parapatologia; Nosográfico.
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O ATO DA GENERALIZAÇÃO DE QUALQUER IDEIA, EM
TODA LINHA DE CONHECIMENTO, EXIGE A CONDIÇÃO
MAIS AMPLA DA CULTURA COM EXPERIÊNCIA MAIOR
DO EXPOSITOR DENTRO DO UNIVERSO DA PESQUISA.
Questionologia. Você tem facilidade para fazer generalizações racionais sobre os temas
pesquisados? Qual a qualificação das heterocríticas e a extensão das refutações alheias a tais generalizações?
Bibliografia Específica:
1. Piaget, Jean & Henriques, Gil; Recherches sur la Generalisation; Antologia; 262 p.; 15 caps.; cronologias; 36 enus.; 7 esquemas; fórmulas; 3 gráfs.; 1 ilus.; perguntas; respostas; 6 refs.; 21,5 x 13,5 cm; br.; Press Universitaires de France; Saint-Germain; Paris; França; 1978; páginas 219 a 248.
2. 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 24 e 634.
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 41 e 471.
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 70, 95 e 308.
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GENERALIZAÇÃO AUTASSEDIANTE
(PSICOSSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A generalização autassediante é a operação intelectual capaz de estender
os resultados de determinada observação, corretos ou não, ao conjunto de condições consideradas
equivocadamente similares, efeito de alteração emocional e consequente perda de clareza pensênica, fundamentando os próprios argumentos e ações irracionais.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O vocábulo generalização provém do idioma Latim, generalis, “geral; relativo a classe ou gênero”, sob influência do idioma Francês, généraliser. Surgiu no Século XIX.
O elemento de composição auto vém do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O termo assédio deriva do idioma italiano, assedio, e este do idioma Latim, absedius ou obsidium,
“cerco, cilada; assédio”. Apareceu, no idioma Italiano, no Século XIII. Surgiu, no idioma Português, em 1548.
Sinonimologia: 01. Generalização infundada. 02. Generalização errônea. 03. Generalização superficial. 04. Generalização ilógica. 05. Uniformização descriteriosa. 06. Padronização
ametódica. 07. Universalização absurda. 08. Simplificação ilegítima. 09. Supergeneralização.
10. Estereotipagem.
Neologia. As 3 expressões compostas generalização autassediante, generalização autassediante circunstancial e generalização autassediante consolidada são neologismos técnicos da
Psicossomatologia.
Antonimologia: 1. Generalização ponderada. 2. Generalização científica. 3. Generalização cosmovisiológica. 4. Uniformização criteriosa. 5. Universalização precisa.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Autocriticologia Cosmoética.
Coloquiologia: o ato de misturar alhos com bugalhos; o ato de confundir as estações;
o ato de colocar tudo no mesmo saco; o pensamento tudo-ou-nada; o raciocínio 8 ou 80; o ponto
final colocado antecipadamente; o carregamento das tintas no mau juízo feito sobre algo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da emocionalidade descomedida; os lapsopensenes; a lapsopensenidade; os oniropensenes; a oniropensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os xenopensenes; a xenopensenidade; a associação pensênica equivocada; a tendência a polarizar a autopensenização; a inclinação à inflexibilidade autopensênica; os circumpensenes; a circumpensenidade doentia; os batopensenes; a batopensenidade autassediante; a desarmonização
holopensênica; a intoxicação dos holopensenes incrementando conflituosidades.
Fatologia: a generalização autassediante; a miscelânea de fragmentos perceptivos, paraperceptivos e mnemônicos; a visão, audição e memória seletivas; a interpretação emocional e parcial dos acontecimentos; os brancos mentais; as rememorações restritas às ratificadoras da generalização incorreta; a bissociação desvairada; o raciocínio desatinado; a desorganização ideativa;
a redução da autolucidez; o malabarismo mental requerido para associar fatos dissociados; as premissas improcedentes gerando argumentos falaciosos; a inferência tendenciosa de pensamentos,
intenções e motivações; a autoconfirmação inverídica dos próprios apriorismos cronicificados;
a pseudologicidade da elaboração mental distorcida; o congelamento de conclusões precipitadas;
o autengano; a autexposição incoerente; a contaminação dos circundantes sugestionáveis; a indução ao erro; as acusações injustas; a rotulação de ideias, pessoas, grupos e contextos; as soluções
insuficientes; o estremecimento dos vínculos de amizade; as perdas pessoais, interconscienciais,
grupais, sociais, laborais, proéxicas e evolutivas.
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Parafatologia: as concausas extrafísicas das generalizações autassediantes; a inspiração
baratrosférica capaz de desencadear e / ou fomentar a generalização infundada; o estado vibracional (EV) profilático capaz de restabelecer a harmonia intraconsciencial.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo irrealista imaginação-ilogicidade-acriticismo.
Principiologia: o princípio dos fatos e parafatos orientarem as pesquisas.
Codigologia: os códigos sociais e culturais enrijecidos.
Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas.
Tecnologia: as técnicas do detalhismo e exaustividade aplicadas à autopesquisa; as técnicas conscienciométricas; as técnicas consciencioterápicas; as técnicas energéticas; a técnica
de qualificação da intenção; as técnicas paradiplomáticas; a técnica da Cosmoética Destrutiva.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Despertologia.
Efeitologia: o efeito da generalização autassediante nos surtos de imaturidade; o efeito
bola de neve das más apreensões e malentendidos; os efeitos do estresse mental no raciocínio falho; o efeito drástico da imaginação desvairada; os efeitos do autassédio na intensificação emocional; o efeito do orgulho na inadmissão das falhas incontestáveis; os efeitos restauradores da
detecção precoce dos descalabros intelectivos.
Neossinapsologia: os obstáculos emocionais à formação de neossinapses.
Ciclologia: o ciclo autassédio-heterassédio; a intransigência nas fases do ciclo etário
humano; a ineficiência pessoal no ciclo assim-desassim; o ciclo vicioso da desavença empedernida; o desgaste interconsciencial nas patomimeses do ciclo conflitos-reconciliações; o ciclo construção-desconstrução de convicções inapropriadas; a resolutividade do ciclo erro-retificação-acerto.
Enumerologia: o ato de adulterar o pensamento; o ato de obscurecer a percepção; o ato
de obnubilar a razão; o ato de deturpar o juízo; o ato de desregrar a imaginação; o ato de desvirtuar a memória; o ato de inibir a parapercepção.
Binomiologia: o binômio fato-versões; o binômio erro de conteúdo–erro de abordagem;
o binômio dados insuficientes–resultado insubsistente; o binômio associações incongruentes–
–conclusão irreal; o binômio preconcepção-precipitação; o binômio superstições-apriorismos;
o binômio exaltação emocional–confusão mental.
Interaciologia: a interação generalização autassediante–automanifestação descabida;
a interação generalização autassediante–acepção de pessoas; a interação irracionalidade-emocionalidade; a interação Fatuística-Parafatuística; a interação Casuística-Paracasuística; a interação flexibilidade pensênica–bom humor; a interação intencionalidade cosmoética–ortopráxis.
Trinomiologia: o trinômio egão-orgulho-conflitividade; o trinômio insegurança–autodefesa egoica–agressividade; o trinômio ignorância-irreflexão-antidiscernimento; o trinômio
imaturidade-inexperiência-irracionalidade; o trinômio autassédio-autocorrupção-acriticismo;
a comunicação facilitada pelo trinômio olho clínico–escuta ativa–mente aberta; a intercompreensão favorecida pelo trinômio boa vontade–boa intenção–autodiscernimento cosmoético.
Polinomiologia: o polinômio distorções perceptivas–distorções parapsíquicas–distorções cognitivas–distorções mnemônicas; os hábitos profiláticos do polinômio dieta balanceada–
–exercícios moderados–sono reparador–respiração correta–EV profilático–ortopensenização.
Antagonismologia: o antagonismo realidade / fantasia; o antagonismo veridicidade
/ invencionice; o antagonismo memória / hipomnésia; o antagonismo razão / irrazão; o antagonismo paracerebralidade / subcerebralidade; o antagonismo cosmovisão / monovisão; o antagonismo autodisponibilidade conciliatória / má vontade beligerante.
Legislogia: a lei do menor esforço intelectual.
Sindromologia: a síndrome da prospectiva trágica; a síndrome da pré-derrota; a síndrome do justiceiro; a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome de burnout; a síndrome da
patopensenidade; as síndromes delirantes.
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Mitologia: o mito ―todo mundo faz‖; o mito ―todos pensam assim‖; o mito ―todos estão
contra mim‖; o mito do Cosmos conspirar a favor ou contra si mesmo; o mito ―ninguém me
ama‖; o mito de alguém ser tudo para outrem; o mito ―sei tudo‖ ou ―nada sei‖.
Holotecologia: a mitoteca; a dogmaticoteca; a absurdoteca; a comunicoteca; a psicoteca; a psicopatoteca; a consciencioterapeuticoteca.
Interdisciplinologia: a Psicossomatologia; a Enganologia; a Autocriticologia; a Autopensenologia; a Autopesquisologia; a Autodespertologia; a Autodiscernimentologia; a Intraconscienciologia; a Autassediologia. a Holomaturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a consciência literal; a conscin eletronótica; a isca humana inconsciente; a pessoa desorganizada; a conscin inconfiável.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o emotivo; o ansioso; o afobado; o alarmado;
o assustado; o impaciente; o irritadiço; o nervosinho; o raivoso; o zangado; o furioso; o irascível;
o rancoroso; o conflituoso; o belicoso; o vingativo; o preconceituoso; o apriorota.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a emotiva; a ansiosa; a afobada; a alarmada; a assustada; a impaciente; a irritadiça; a nervosinha; a raivosa; a zangada; a furiosa; a irascível; a rancorosa; a conflituosa; a belicosa; a vingativa; a preconceituosa; a apriorota.
Hominologia: o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens irrationalis; o Homo sapiens
ilogicus; o Homo sapiens alienatus; o Homo sapiens antilogicus; o Homo sapiens inexpertus;
o Homo sapiens immaturus.
V. Argumentologia
Exemplologia: generalização autassediante circunstancial = a ocorrida durante surto
emocional e desfeita rapidamente com a retomada da autocrítica; generalização autassediante
consolidada = a ocorrendo durante período indeterminado e enraizada na mundividência pessoal.
Culturologia: a cultura da emoção; a cultura da irreflexão; a cultura da deseducação.
Taxologia. Sob a ótica da Psicossomatologia, eis, na ordem alfabética, 8 objetos da generalização autassediante e respectivos exemplos:
1. Ambiente: privativo ou público. A rejeição a detalhe informativo ou decorativo, levando à aversão ao espaço geral.
2. Casuística: individual ou grupal. O desagrado com certa ação isolada, levando à intolerância ao agente ao considerá-la padrão fixado em detrimento de retrofatos contrários.
3. Condição: étnica, cultural, profissional, de gênero, classe social ou característica somática. O preconceito nascido de aprendizagem cultural ou má experiência com determinado indivíduo, levando ao desprezo do grupo social.
4. Conjuntura. O desagrado com situação pontual, levando ao abandono do contexto
vivencial.
5. Grupo. A malquerência ou desentendimento com indivíduo, levando à autexclusão
do convívio com conjunto de pessoas.
6. Ideologia. A discordância ou incompreensão de conceito, levando à esnobação da totalidade do corpus teórico.
7. Personalidade. A identificação de trafar, seja real ou inferido, levando ao rechaço da
consciência em questão.
8. Submano: doméstico ou selvagem. A vivência traumática com subumano, levando
à antipatia ou fobia da espécie animal.
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Profilaxia. Atinente à Autodesassediologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, a sugestão de 6 ações preventivas, diagnósticas ou desestruturadoras da generalização autassediante:
1. Antivitimização. Desconfiar do sentimento exacerbado de injustiça contra si, evitando heteroculpabilizações emocionais, aguerridas e improdutivas.
2. Atualização. Analisar a situação presente, evitando a exumação descriteriosa de retroeventos: qual o problema? Como resolvê-lo? Quem precisa ser envolvido? Quando?
3. Caracterização. Especificar as argumentações, evitando o emprego irrefletido dos
vocábulos sempre, nunca, jamais, todos, ninguém, tudo, nada e das expressões sou assim, já sei.
4. Despersonalização. Eclipsar o egão para sobrepairar analiticamente os acontecimentos, evitando contaminar a observação com afetos, traumas e defesas pessoais anacrônicas.
5. Relativização. Pesquisar e ponderar outras interpretações possíveis para a ocorrência
em exame, evitando a fixação de veredicto precipitado com base em poucas impressões iniciais.
6. Tranquilização. Sustentar a acalmia íntima, evitando a dramatização das vivências:
qual emoção estou sentindo? Por que? Vale a pena?
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 generalização autassediante indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Argumentação ilógica: Comunicologia; Nosográfico.
02. Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
03. Compreensibilidade: Holomaturologia; Homeostático.
04. Consciência literal: Conscienciometrologia; Nosográfico.
05. Distorção cognitiva: Parapatologia; Nosográfico.
06. Distorção mnemônica: Mnemossomatologia; Nosográfico.
07. Distorção parapsíquica: Parapercepciologia; Nosográfico.
08. Entendimento distorcido: Autocogniciologia; Nosográfico.
09. Generalização: Cosmovisiologia; Neutro.
10. Incompreensão: Compreensiologia; Nosográfico.
11. Instante cosmoetificador: Autocosmoeticologia; Homeostático.
12. Irrazão: Autorraciocinologia; Nosográfico.
13. Percentual de racionalidade: Autorraciocinologia; Neutro.
14. Raciocínio falho: Parapatologia; Nosográfico.
15. Racionalização: Autorraciocinologia; Neutro.

A GENERALIZAÇÃO AUTASSEDIANTE CONCEBE JUÍZOS
IRRACIONAIS, GERADORES DE CONFLITOS, INCOMPREENSÕES E DESAFEIÇÕES. FAZ DA FORMIGA ELEFANTE,
AO OLHAR EMOCIONADO DO INTERMISSIVISTA INCAUTO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, corrige prontamente as generalizações autassediantes pessoais? E qual postura empreende perante as alheias?
A. L.
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GÊNERO PROEXOGÊNICO
(HOLOMATUROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O gênero proexogênico é a categoria sexossomática, masculina ou feminina, da consciência ressomada, perspectivada no período intermissivo como sendo a mais favorável, considerando-se o contexto sociocultural e visando atender às demandas existenciais prioritárias, ego e grupocármicas.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo gênero vem do idioma Latim, genus, “nascimento; descendência, origem; raça, tronco; descendente; rebento; filho”, e este do idioma Grego, génos. Surgiu no
Século XV. O termo programação deriva também do idioma Latim, programma, “publicação por
escrito; edital; cartaz”, e esta do idioma Grego, prógramma, “ordem do dia; inscrição”. Apareceu
no Século XX. A palavra 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 existência real”. Surgiu no Século XIX. O elemento de composição gênico tem conexão com genia, derivado do idioma Grego, génos, “raça; tronco; família; descendência”.
Sinonimologia: 1. Gênero proexofílico. 2. Gênero favorável à proéxis. 3. Gênero proexológico. 4. Gênero pró-evolutivo.
Neologia. As 3 expressões compostas gênero proexogênico, gênero proexogênico feminino e gênero proexogênico masculino são neologismo técnicos da Holomaturologia.
Antonimologia: 1. Gênero desaproveitado. 2. Gênero antievolutivo. 3. Gênero aprisionador. 4. Gênero estigmatizador.
Estrangeirismologia: o Zeitgeist planetário discriminativo; o Yin; o Yang.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência sexossomática.
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, classificados em
2 subtítulos:
1. “G nero. O gênero humano não importa, em tese, quanto à evolução consciencial,
contudo, para se desenvolver a interassistencialidade é sempre relevante”. “Use o seu corpo corretamente para ser completista. Se não for completista, que não seja devido ao gênero do seu
soma”.
2. “G neros. A maturidade leva a consciência, quando lúcida, a aceitar tranquilamente, em futura vida humana, tanto o ginossoma quanto o androssoma”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da adaptabilidade somática; o holopensene pessoal
da reciclogenia; o holopensene pessoal da Evoluciologia; a subumanidade sexual permeando
o holopensene terrestre; o holopensene planetário impregnado pelas diferenciações marcantes de
gênero; os genopensenes; a genopensenidade; os andropensenes; a andropensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os ortopensenes;
a ortopensenidade intergêneros; o holopensene da Holomaturologia quanto ao gênero humano.
Fatologia: o gênero proexogênico; a lucidez para as diferenças de gênero no contexto
autevolutivo; a autopesquisa do próprio ginossoma ou androssoma, ante a Grupocarmologia; os
exageros da Socin Patológica na importância do gênero somático; a hipervalorização do sexossoma; o papel social do androssoma; o papel social do ginossoma; as diferenças somáticas biológicas; a diversidade de papéis nas diferentes sociedades; as desigualdades anticosmoéticas; o infanticídio histórico; as exacerbações emocionais; a força multimilenar do patriarcado; a neoestratégia
evolutiva; o desafio do emprego mentalsomático do sexossoma; os descondicionamentos necessá-
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rios; as readaptações intrafísicas, bioquímicas, neogenéticas, somáticas, psicomotoras, mesológicas e mentaissomáticas da consciência a cada neossoma; os desafios tecnológicos presentes; a fala; o timbre de voz; o gestual; o porte; o visual; a força presencial; o neoconvívio em neogênero;
o acerto grupocármico; a abordagem conscienciológica quanto à questão de gênero sendo algo secundário ante a evolução em si; o aproveitamento máximo das potencialidades do veículo orgânico no momento evolutivo; a convergência proéxica; a produtividade proexológica na neoconjuntura ressomática; a relação cosmoética entre o gênero somático e a recomposição grupocármica;
o equacionamento humano quanto ao valor consciencial em detrimento do gênero humano; a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI); o completismo existencial a partir da autovivência lúcida do sexossoma; a Interassistenciologia Lúcida; a holomaturidade holossomática.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a restauração evolutiva planejada no período pré-ressomático contemplando o neogênero somático; a alternância
interseriexológica de gênero; o esbregue intermissivo; o autodiscernimento intermissivo; as interprisões geradas ao longo da seriéxis em função de questões de gênero; o livre arbítrio da consciex
lúcida; a permanência do mesmo gênero – ginossoma ou androssoma – em longos períodos da serialidade multiexistencial da consciência; a consciexialidade assexuada; a evolução inexorável rumo à condição de Consciex Livre (CL).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo consciencial androssoma-ginossoma.
Principiologia: o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio, ainda ignorado pela maioria dos componentes da Humanidade, da sexualidade restrita ao soma; o princípio de o sexo ser meio e não fim para a conscin lúcida; o princípio da restauração evolutiva.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) alinhado à autoproéxis; a desconstrução do código de Hamurabi; o código grupal de Cosmoética (CGC) calibrando o êxito da maxiproéxis.
Teoriologia: a existência atual valendo 15 vidas intrafísicas anteriores pela teoria da Era
da Aceleração da História Humana; a teoria da evolução consciencial por meio do holossoma.
Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório
conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico do
Curso Intermissivo (CI).
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Evoluciólogos.
Efeitologia: os efeitos do soma na consecução da proéxis; o efeito macho-fêmea; os
efeitos da utilização dos retrossomas no neossoma; os efeitos da retroimagem corporal na imagem corporal atual; os efeitos do manejo cosmoético das ginoenergias (feminilidade) ou androenergias (masculinidade, virilidade) na potencialização da força presencial da conscin; os efeitos
dos intercâmbios culturais milenares sobre homens e mulheres; os efeitos evolutivos do feminismo cosmoético.
Neossinapsologia: as paraneossinapses intermissivistas expressas no neossoma.
Ciclologia: o ciclo infância-juventude-adultidade-velhice; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade regendo a escolha pelo gênero ressomático.
Enumerologia: a responsabilidade grupocármica; a família consanguínea; a localização
da ressoma; a ascendência étnica; a cultura predominante; a tendência comportamental; a programação existencial.
Binomiologia: a separação conceitual do binômio gênero (cultural)-sexo (natural) permitindo a compreensão de as relações embasadas na diferença sexual serem sociais e não naturais;
o binômio esbregue intermissivo–sexossoma proexogênico; o binômio expiação-libertação; o binômio holobiografia-holocarma; o binômio prioridades rígidas–prioridades flexíveis; o binômio
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subcalibragem da máquina somática–subnível existencial; o binômio inovação tecnológica–gênero somático; a constante do binômio contatos culturais–diversidades de reações; o binômio
Proexologia-Somatologia.
Interaciologia: a interação masculinidade-feminilidade; as crenças e instituições influenciando a interação homem-mulher; a interação respeito sexossomático–valorização consciencial.
Crescendologia: o crescendo afetividade-transafetividade; o crescendo diferenças arbitrárias–diferenças conscienciais.
Trinomiologia: o trinômio Paragenética-Genética-Mesologia; o trinômio Elencologia-Masculinologia-Femininologia; o trinômio tanatose-bitanatose-tritanatose.
Polinomiologia: a deslavagem paracerebral quanto ao polinômio gênero-etnia-nacionalidade-genealogia; o polinômio mentalsoma-psicossoma-neoenergossoma-neossoma.
Antagonismologia: o antagonismo defesa do universalismo / defesa sectária do gênero;
o antagonismo maternidade / paternidade; o antagonismo retrossoma / neossoma; o antagonismo
pena / espada; o antagonismo força muscular / força consciencial; o antagonismo Afisiologia
/ Antifisiologia; o antagonismo ser / estar; o antagonismo extremo mutante extrafísico / Consciex
Livre.
Paradoxologia: o paradoxo da mudança tranquila do gênero somático entre duas vidas
humanas; o paradoxo de a consciência em si não ter sexo mas a ressoma exigir a sexossomática;
o paradoxo de a consciência em si não ter sexo, mas o estágio evolutivo planetário promover diferenças marcantes; o paradoxo seriexológico temperamento idêntico–compleição física discrepante; o paradoxo de o(a) intermissivista bem adaptado(a) ao novo g nero som tico ―esquecer‖
da condição sexossomática pessoal.
Politicologia: a paradireitocracia; a democracia; a proexocracia; a conscienciocracia;
a lucidocracia; a intermissiocracia; a discernimentocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei evolutiva de cada ressoma requerer novo soma e holochacra; a lei do
maior esforço evolutivo aplicada ao emprego correto do soma.
Filiologia: a proexofilia; a planofilia; a somatofilia; a adaptaciofilia; a biofilia; a cogniciofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a superação da neofobia.
Sindromologia: a superação da síndrome da mediocrização consciencial.
Maniologia: a mania de menosprezar os aportes pessoais.
Mitologia: os mitos de gênero; o mito de a bissexualidade ser opção mais evoluída;
o mito das criaturas superiores e inferiores; o mito das amazonas gregas; o mito de a ressoma na
condição de homem ser pré-condição essencial para o avanço espiritual da mulher (hinduísmo);
o mito do sexo frágil; o mito da alma gêmea.
Holotecologia: a proexoteca; a sexoteca; a sincronoteca; a convivioteca; a ressomatoteca; a somatoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Holomaturologia; a Grupocarmologia; a Proexologia; a Generologia; a Sexossomatologia; a Intrafisicologia; a Conviviologia; a Culturologia; a Historiologia;
a Parassociologia; a Recexologia; a Autevoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a consréu ressomada; o ser interassistencial; a conscin-homem; a conscin-mulher; o casal incompleto; a dupla evolutiva (DE);
o grupo evolutivo; o ser desperto; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o bebê; o cidadão; o intermissivista lúcido; o proexista; o proexólogo;
o escravo do androssoma; o homem de ação; o reciclante existencial; o inversor existencial;
o duplista; o completista; o amparador extrafísico; o ressomatologista extrafísico; o evoluciólogo;
o Serenão Reurbanizador.
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Femininologia: a bebê; a cidadã; a intermissivista lúcida; a proexista; a proexóloga;
a escrava do ginossoma; a mulher de ação; a reciclante existencial; a inversora existencial;
a duplista; a completista; a amparadora extrafísica; a ressomatologista extrafísica; a evolucióloga;
a Serenona Monja; a Consciex Livre.
Hominologia: o Homo sapiens somaticus; o Homo sapiens proexus; o Homo sapiens
biophilicus; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens sapiens; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens experiens; o Homo sapiens recyclans.
V. Argumentologia
Exemplologia: gênero proexogênico feminino = o da intermissivista, após retrovidas sucessivas em androssoma, reciclando os traços pessoais de liderança belicista, através da profissão-meio pacifista e assistencial; gênero proexogênico masculino = o do intermissivista, após retrovidas sucessivas em ginossoma, reciclando os traços pessoais da amoralidade, através da profissão-meio pública e assistencial.
Culturologia: os idiotismos culturais influindo no gênero humano; a diversidade cultural; a tendência cultural; o relativismo cultural; o intercâmbio cultural confirmando ou modificando hábitos sociais; a Multiculturologia; a cultura da holomaturidade consciencial.
Nichos. Segundo a Conviviologia, a prospectiva de ressoma calculada em determinado
gênero humano pressupõe a observação, por exemplo, de 7 variáveis, seguidas das respectivas
considerações e salvaguardas evolutivas, expostas em ordem alfabética:
1. Educação familiar (Reeducaciologia): as raias intrafamiliares de cada gênero somático; os valores familiais; a desenvoltura precoce, comum aos 2 gêneros, insinuando a autoproéxis
do intermissivista.
2. Educação formal (Pedagogiologia): a formação voltada para profissões “masculinas” ou “femininas”; a amparabilidade, comum aos 2 gêneros, atuando na escolha do curso formal ideal do intermissivista.
3. Família nuclear (Grupocarmologia): a função filial; a ordem do nascimento; o papel
de cada gênero somático; a responsabilidade latente, comum aos 2 gêneros, delineando o peso intrafamiliar do proexista.
4. Funcionamento (Fisiologia): a fisiologia androssomática; a fisiologia ginossomática;
o duplismo evolutivo programado; o soma funcional, comum aos 2 gêneros, consolidando a proéxis pessoal e grupal.
5. Instância de atuação (Abrangenciologia): as possibilidades assistenciais em função
do gênero; a jurisdição assistencial pessoal facilitada; a abrangência atacadista, comum aos 2 gêneros, transpondo as fronteiras da Socin.
6. Meio (Mesologia): a influência do ambiente; a cultura dominante; as expectativas
predominantes na Socin; o arrojo inato do proexista, comum aos 2 gêneros, transgredindo os costumes vigentes.
7. Profissão (Profissiologia): a força física; a força intelectual; o trabalho de apoio;
o cargo de chefia; a autoliderança; a inteligência evolutiva, comum aos 2 gêneros, conduzindo
à profissão-elo adequada e ajustada.
Ectopia. Conforme a Historiologia, ao longo do périplo evolutivo na condição de Homo
sapiens, as diferenciações ectópicas de gênero têm sido marcantes e ainda crescentes nas diversas
sociedades.
Oportunidade. Atinente à Grupocarmologia, ao proexista, a atual vida humana se configura valiosa oportunidade restaurativa, diante das inúmeras hipóteses retrobiográficas pertinentes a determinado gênero humano em cotejo com o soma atual, pós-Curso Intermissivo.
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Reciclologia. Considerando a Autevoluciologia, o passado comum e os retrogêneros pessoais podem compor relevantes pistas holobiográficas para as autopesquisas ego e grupocármicas,
visando ao êxito do compléxis e às autossuperações intransferíveis.
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 gênero proexogênico, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acerto grupocármico: Grupocarmologia; Homeostático.
02. Autoidentificação somática: Autossomatologia; Homeostático.
03. Autoparassomatologia: Autoparapercepciologia; Homeostático.
04. Consciexialidade assexuada: Extrafisicologia; Homeostático.
05. Desafio da proéxis: Proexologia; Homeostático.
06. Efeito da autosseriexialidade: Seriexologia; Neutro.
07. Efeito macho-fêmea: Intrafisicologia; Neutro.
08. Holomaturologia: Evoluciologia; Homeostático.
09. Incompatibilidade intersomática: Somatologia; Neutro.
10. Interação dos recebimentos: Proexologia; Homeostático.
11. Intermissivista inadaptado: Parapatologia; Nosográfico.
12. Neoversão existencial: Pararreurbanologia; Neutro.
13. Papel social: Sociologia; Neutro.
14. Retificação: Recexologia; Homeostático.
15. Soma: Somatologia; Neutro.

O GÊNERO PROEXOGÊNICO, QUAL PARATECNOLOGIA
EVOLUTIVA, INCITA O INTERMISSIVISTA A AUTORREFLEXÕES, AUTOPESQUISAS E EMPENHO NA QUALIFICAÇÃO INTERASSISTENCIAL, RUMO À HOLOMATURIDADE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, identifica, reconhece e valoriza as singularidades
pessoais expressas no próprio gênero somático? Em qual nível de excelência proexológica?
Bibliografia Específica:
1. Daou, Dulce; A Condição Feminina em uma Abordagem Conscienciológica; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 4; N. 4; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do
Iguaçu, PR; Outubro-Dezembro; 2000; páginas 235 a 242.
2. Mead, Margareth; Sexo e Temperamento (Sex and Temperament in Three Primitive Societes); trad. Rosa
Krausz; 316 páginas; glos.; Perspectiva; 4ª ed.; São Paulo, SP; 2000; páginas 19 a 27.
3. Scott, John (Org); Sociologia: Conceitos-Chave (Sociology: The Key Concepts); trad. Carlos Alberto Medeiros; glos.; rem.; Zahar; Rio de Janeiro, RJ; 2010; páginas 90 a 94.
4. Stearns, Peter N.; História das Relações de Gênero (Gender in World History); trad. Mirna Pinsky; 254
p.; Editora Contexto; 2ª ed.; São Paulo, SP; 2017; páginas 27 a 40, 63, 196, 245 a 250.
5. Vieira, Waldo; Cristo Espera por Ti (Romance do espírito de Honoré de Balzac); Psicografado; 328 p.; 76
caps.; 1 ilus.; 18,5 x 13,5 cm; br.; 9ª Ed.; Instituto de Difusão Espírita (IDE); Araras, SP; Maio, 1995; páginas 9 a 325.
6. 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 197.
7. Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols.
2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos.6.476 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19
websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 745 e 746.
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GENOCÍDIO
(MEGAPARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O genocídio é o extermínio deliberado, parcial ou total, de determinado
grupo racial, étnico, religioso, social ou político, infligindo sequelas físicas e mentais, impondo
condições de vida insuportáveis, medidas preventivas de nascimento e transferência forçada de
crianças entre diferentes comunidades, considerado megaerro consciencial e possível razão para
a transmigração de consciexes.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo genocídio é constituído pelo radical do idioma Grego, génos, “raça;
tronco; família”, e pelo elemento de composição do idioma Latim, cidium, “ação de quem mata
ou o seu resultado”. O vocábulo genocídio apareceu no Século XX.
Sinonimologia: 1. Aniquilação grupal; carnificina. 2. Antropocídio; morticídio. 3. Assassinato coletivo; assassinato em massa. 4. Etnocídio; extermínio de grupo étnico. 5. Feticídio;
infanticídio. 6. Holocausto. 7. Limpeza étnica; limpeza racial. 8. Massacre humano; matança
humana. 9. Politicídio.
Cognatologia. Eis em ordem alfabética, 3 cognatos derivados do vocábulo genocídio:
genocida; genocidicidade; megagenocídio.
Neologia. As duas expressões compostas genocídio perceptível e genocídio imperceptível são neologismos técnicos da Megaparapatologia.
Antonimologia: 1. Antiviolência. 2. Assistência interconsciencial. 3. Desassédio coletivo. 4. Defesa da vida. 5. preservação da vida.
Estrangeirismologia: a antigrupalidade ad nauseam; o Einsatzgruppen (EG); a guerra
jus ad bellum; a guerra jus in bello.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do subcérebro abdominal protorreptiliano.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Genocídio: heterodesorganização máxima.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da convivialidade doentia; os conviviopensenes;
a conviviopensenidade; o holopensene pessoal antifraterno; os antipensenes; a antipensenidade;
os patopensenes; a patopensenidade; os baratropensenes; a baratropensenidade; os grupopensenes; a grupopensenidade; os subpensenes; a subpensenidade; os belicopensenes; a belicopensenidade; os bolsões holopensênicos de genocidas.
Fatologia: o genocídio; o crime mais grave reconhecido pelo Direito Internacional estando dentre os mais difíceis de ser provado; a caracterização do crime internacional, em períodos
de guerra ou de paz; o evento megapsicótico humano; a revolta e ataque armado a determinado
grupo; as revoluções armadas terroristas; as manifestações violentas sem intervenção governamental; a violência etnopolítica; o estado de terrorismo; as guerras civis; a perseguição retaliatória
por grupo vitimizado; as forças militares contra minoria desarmada; as competições entre grupos
de guerrilhas; a remoção de grupos étnicos de determinado local; as mudanças econômicas, políticas e militares desencadeando massacres; os genocídios instantâneos provocados por bombas atômicas; os sítios arqueológicos Ofnet, na região da Bavária, Alemanha e de Scheltz, Áustria, gerando suspeitas de genocídio há mais de 7.500 anos; a identidade político-cultural na criação de
sentimento de privação e injustiça, desencadeando a luta por melhores condições de vida ou mesmo o desejo de vingança devido a erros do passado; a globalização anticosmoética da economia
aumentando as diferenças entre ricos e pobres, associada à disseminação da informação nas redes
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sociais, gerando ressentimentos e conscientização da população, ensejando lutas por direitos
iguais, muitas vezes associadas a atos de violência; o genocídio utilitário sendo base para apropriação de territórios e recursos naturais às custas do extermínio de povos; a colonização de povos;
os abatedouros humanos; o imperialismo; a destribalização; a percepção deslocada de opressão de
determinado povo por outro, justificada muitas vezes pela cor da pele e condição social menos favorecida; o prejulgamento de somente determinada cor de pele ser vítima de discriminação; a perseguição grupal irracional; a perseguição retaliatória; a tortura física e psicológica; a escravização
humana; o deslocamento involuntário de grupos; a destruição cultural de povos; o sequestro sistemático de crianças dentro de grupo específico; a esterilização involuntária de mulheres nativas
americanas entre as décadas de 30 e 70 do Século XX; o envolvimento de médicos em genocídios; a suspeita do emprego do vírus da imunodeficiência humana (HIV) enquanto arma genocida; o uso de cobaias-humanas para experimentos genéticos; a dessensibilização humana devido
a diferenças raciais, culturais ou religiosas; as lavagens subcerebrais provocadas por meio de comoções conflitivas e propagandas enganosas; a instalação permanente, em Haia, Holanda, do
Tribunal Penal Internacional (TPI) regido pelo Estatuto de Roma, de 1998, em vigor a partir de
1º de julho de 2002; a competência do TPI abrangendo o julgamento dos responsáveis por crimes
graves de alcance Internacional, a saber, de agressão, de genocídio, contra a Humanidade e de
guerra.
Parafatologia: a ignorância quanto à autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a falta da inteligência evolutiva (IE); a atuação de paragangues; a transmigração interplanetária de genocidas; a heterassedialidade; a ação de megassediadores; as interprisões grupocármicas
multiexistenciais e plurisseculares.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo patológico imaturidade consciencial–estagnação evolutiva; o sinergismo genocídio-Baratrosfera; o sinergismo da raiva intergrupal; o sinergismo espúrio dos fins justificando os meios; o sinergismo subracionalidade–subdiscernimento; o sinergismo megapatológico estigma egocármico–estigma grupocármico–estigma policármico.
Principiologia: os princípios pervertidos do belicismo; o princípio da raça humana pura; o princípio de causa e efeito; o princípio da inseparabiliade grupocármica.
Codigologia: a falta do código grupal de Cosmoética (CGC); a inexistência do código
pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da transmigração interplanetária; a teoria da reurbex; a teoria da
interprisão grupocármica.
Tecnologia: a técnica do morticínio.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Grupocarmologia; o laboratório
conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Experimentologia;
o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Conviviologia; o laboratório conscienciológico
da Autevoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Pararreurbanologia; o Colégio Invisível da Politicologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da
Dessomatologia.
Efeitologia: o efeito nocivo das mutilações evolutivas; o efeito halo da ilogicidade grupal; os efeitos conscienciais das interprisões grupocármicas; os efeitos evolutivamente regressivos dos atos anticosmoéticos; o efeito estigmatizante de povos ao longo de séculos; os efeitos
nocivos das lavagens cerebrais na manipulação de grupos; os efeitos de mortes em massa injustificadas em nome de ideais espúrios; o efeito do não reconhecimento do crime de genocídio.

Enciclopédia da Conscienciologia

11399

Neossinapsologia: as redes sinápticas subdesenvolvidas e patológicas das consciências
parapsicóticas amauróticas; o desenvolvimento de neossinapses homeostáticas, desconstruindo
as redes sinápticas patológicas.
Ciclologia: o ciclo multiexistencial de perseguições; o ciclo da interprisão grupocármica; o ciclo perseguição-vitimização-vingança; o ciclo patológico das imaturidades consecutivas; o ciclo de desorganizações e dispersão de povos; o ciclo guerras–genocídios–negação de
crimes contra a Humanidade; o ciclo persecutório intergrupal.
Enumerologia: o genocídio cultural; o genocídio linguístico; o genocídio invisível;
o genocídio legalizado; o genocídio retributivo; o genocídio utilitário; o genocídio instantâneo.
Binomiologia: o binômio guerra-paz; o binômio colonialismo-genocídio; o binômio genocídio-egocídio; o binômio genocida–herói condecorado; o binômio intenção-ação; o binômio
ilicitude-parailicitude; o binômio branco-preto.
Interaciologia: a interação autassédio-heterassédio; a interação ódio racial–genocídio;
a interação interesses econômicos–acobertamento de genocídios; a interação preconceito-desumanização; a interação venda de armas–manutenção de guerras; a interação guerra–massacre
humano; a interação homicídio doloso–obstrução de ajuda; a interação genocidas–transmigrações interplanetárias para planeta inferior.
Crescendologia: o crescendo Parapatologia-Transmigraciologia; o crescendo patológico territorialismo–expansionismo–limpeza étnica; o crescendo genocídio–milênio de reparações;
o crescendo falacioso de propagandas enganosas quanto aos fatos verídicos; o crescendo preservar genocidas–guerras–limpeza étnica.
Trinomiologia: o trinômio experimento anticosmoético–resultados equivocados–genocídio farmacológico; o trinômio recorrência-exacerbação-cronicificação; o trinômio instintoignorância-obtusidade; o trinômio extermínio em massa–acobertamento–arquitetura totalitária;
o trinômio genocídio-negação-impunidade; o trinômio desafeto–desprezo–acepção de pessoas;
o trinômio prevenção de nascimentos–esterilização–extermínio de povos; o trinômio preconceito-discriminação-segregação.
Polinomiologia: o polinômio preconceito–patopensenidade–relações conflitivas–interprisão grupocármica; o polinômio política-religião-poder-dinheiro como justificativa para a violência; o polinômio genocídio–apontar culpados–justificar paz e reconciliação–impunidade.
Antagonismologia: o antagonismo fraternidade / desamor à humanidade; o antagonismo genocida / pacifista; o antagonismo acriticismo / autodiscernimento; o antagonismo paracerebralidade / subcerebralidade; o antagonismo ciclo de perseguições / espiral de reconciliações;
o antagonismo movimento em defesa de espécies em extinção / falta de movimento em defesa da
espécie humana; o antagonismo genocídio / preservação da vida; o antagonismo acobertamento
do crime / impunidade.
Paradoxologia: o paradoxo de apenas 1 tirano conseguir subjugar povos e nações;
o paradoxo do genocídio iniciado após assinatura de tratado de paz; o paradoxo de a megafraternidade ser capaz de transmigrar a consciência para planeta inferior; o paradoxo de para se
falar na paz, há de se falar na guerra.
Politicologia: a belicosocracia; a mafiocracia; a escravocracia; a cleptocracia; a asnocracia; a assediocracia; a despotocracia.
Legislogia: a lei de esterilização de Harry Hamilton Laughlin (1880–1943) aprovada
pelo estado da Virgínia, EUA, em 1924; a lei da interprisão grupocármica; as leis do Paradireito
regendo em favor da igualdade entre as consciências; a lei da restauração evolutiva.
Filiologia: a belicosofilia; a egofilia; a politicofilia; a colorofilia; a geneticofilia; a conscienciofilia; a grupocarmofilia.
Fobiologia: a etnofobia; a antropofobia; a xenofobia; a conscienciofobia; a evoluciofobia; a sociofobia; a autoconviviofobia; a democraciofobia.
Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB).
Maniologia: a mania de povos se considerarem superiores a outros.
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Mitologia: os mitos perpetrados ao longo da História da Humanidade de etnias, povos
e culturas criando estigmas negativos, muitas vezes utilizados como motivo para genocídios.
Holotecologia: a belicosoteca; a psicopatoteca; a conflitoteca; a criminoteca; a absurdoteca; a evolucioteca; a mitoteca; a antropoteca; a socioteca; a dogmaticoteca.
Interdisciplinologia: a Megaparapatologia; a Baratrosferologia; a Criminologia; a Interassediologia; a Interprisiologia; a Instintologia; a Sociopatologia; a Psicopatologia; a Politicologia; a Antidireitologia; a Transmigraciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: as consréus genocidas; as consbéis genocidas; as consbéis paroxísticas;
a conscin racista; a conscin belicista; a conscin anticosmoética; a conscin energívora; a conscin
lúcida.
Masculinologia: o genocida; o terrorista; o torturador; o carrasco; o tirano; o assassino;
o autocrata; o mafioso; o homicida; o ditador; o sociopata; o bárbaro; o destruidor de vidas; o senhor da guerra; o homem bomba; o defensor dos direitos humanos; o paradireitólogo.
Femininologia: a genocida; a terrorista; a torturadora; a carrasca; a tirana; a assassina;
a autocrata; a mafiosa; a homicida; a ditadora; a sociopata; a bárbara; a destruidora de vidas; a senhora da guerra; a mulher bomba; a defensora dos direitos humanos; a paradireitóloga.
Hominologia: o Homo sapiens fanaticus; o Homo sapiens anticosmoethicus; o Homo
sapiens meganosographus; o Homo sapiens malevolens; o Homo sapiens indefensabilis; o Homo
sapiens bellicus; o Homo sapiens etnophobicus; o Homo sapiens maffiosus; o Homo sapiens
psychopathicus; o Homo sapiens antissomaticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: genocídio perceptível = o contra determinado grupo, planejado através
de conflitos violentos; genocídio imperceptível = o contra determinado grupo, planejado ou não,
por meio de ações aparentemente não violentas.
Culturologia: a cultura bélica; a cultura racial; a cultura étnica; a cultura da intolerância; a cultura da impunidade; a cultura do ignorantismo; a cultura da violência; a cultura do imperialismo; a cultura do capitalismo selvagem.
Historiologia. Ao longo da História da Humanidade, o genocídio vem sendo praticado,
entretanto, muitos destes eventos não são reconhecidos ou interpretados como genocídio, e sim
enquanto crimes contra a Humanidade. Somente ao final da Segunda Guerra Mundial (1939–
–1945), estabeleceu-se o Tribunal Militar Internacional (1945), em Nuremberg, Alemanha, para
julgar os responsáveis pelo extermínio de, aproximadamente, 6 milhões de conscins em campos
de concentração, o maior genocídio da História da Humanidade.
Prevenciologia. A repercursão deste julgamento, encorajou o advogado polonês Raphael
Lemkin (1900–1959) a propor a criação do termo genocídio, na Convenção para a Prevenção
e a Repressão do Crime de Genocídio, realizada em Paris, em 9 de dezembro de 1948 pela Organização das Nações Unidas (ONU), em vigor a partir de 12 de janeiro de 1951 e a Declaração de
Direitos Universais do Homem, em 10 de dezembro de 1948. Apesar disso, nem todos os crimes
de genocídio praticados foram julgados legalmente.
Interprisiologia. Sob a ótica da Megaerrologia humana, eis, por exemplo, em ordem
cronológica, 7 eventos históricos, exemplificando crimes de genocídio e contra a Humanidade,
julgados ou interpretados, seguidos dos países e respectivas datas (Ano-base: 2016):
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1. Povos nativos: ou indígenas de diferentes regiões do planeta vem sobrevivendo
à discriminação, opressão e massacres infligidas pelos poderes coloniais baseado na crença de inferioridade humana destes povos por colonizadores europeus nas Américas, África e Oceania.
2. África do Sul (1899–1902): durante a Segunda Guerra Anglo-Bôer, aproximadamente, 115 mil pessoas, a maioria mulheres e crianças, foram levadas involuntariamente, para 64
campos de concentração onde ocorreram cerca de 27.927 mortes.
3. Namíbia (1904–1905): o povo herero se revolta após a tomada de território pelo
exército alemão comandado pelo general Lothar von Trotha (1848–1920), confinando o grupo étnico em campos de concentração. Entre 60 a 80 mil hereros foram mortos, sobrevivendo cerca de
15 mil. Em 12 de julho de 2016, o Governo Alemão reconhece, em documento oficial, o crime de
genocídio contra a Namíbia.
4. Armênia (1915–1923): os turcos atacam a população armênia do Império Otomano
deportando parte da população para a Síria e a Mesopotâmica (atual Iraque). Estima-se cerca de
1,8 milhão de mortos em eventos pré-guerra, massacres e deportações. A ONU e outros órgãos
internacionais reconhecem o extermínio qual crime de genocídio armênio.
5. Ucrânia (1928–1933): o holodomor, nome atribuído ao holocausto ucraniano de caráter genocida devido ao bloqueio de alimentos realizado pelo ditador Josef Stalin (1878–1953) durante
a reestruturação da agricultura soviética levou à morte de aproximadamente de 4 a 10 milhões de ucranianos. Apesar do reconhecimento deste crime por mais de 20 países, ainda há debate sobre a fome
na Ucrânia ter sido genocídio ou não.
6. Bósnia-Herzegóvina (1992–1995): o massacre de Srebrenica, levou à dessoma cerca
de 8 mil bósnios muçulmanos em 11 de julho de 1995. O massacre foi liderado pelo general sérvio Ratko Mladic (1943–), indiciado em novembro de 1995 pelo TPI e acusado de genocídio em
maio de 2012. Em fevereiro de 2008, o Tribunal Internacional de Justiça (TIJ) da ONU, confirma o crime de genocídio.
7. Ruanda (Abril–Julho, de 1994): em período de 100 dias, a guerra étnica entre os povos hutu e tutsi deixou mais 1 milhão de mortos. Cerca de 2 milhões de civis buscaram abrigo em
países vizinhos. No mesmo ano a ONU instala o TPI para Ruanda, na Tanzânia, instância responsável pelas condenações do genocídio.
Estágios. Sob a ótica da Pesquisologia, foram estabelecidos inicialmente 8 estágios do genocídio, ampliados posteriormente para 10, pelo Genocide Watch, aqui citados em ordem lógica:
01. Classificação: sociedade dividida de acordo com raça, religião ou visão política, denomimadas de “bipolar”, consistindo de grupos, o favorecido e o desfavorecido.
02. Simbolização: pessoas consideradas diferentes sendo isoladas do restante da população por nomes ou símbolos (estigmatizações).
03. Discriminação: grupo dominante usando leis e poder político para negar direitos
a grupos minoritários.
04. Desumanização: grupo alvo a ser destruído sendo considerado menos humano, não
civilizado, mental ou fisicamente inadequado.
05. Organização: genocídio organizado, sendo planejado por grupos militares ou governos.
06. Polarização: leis proibitivas, prevenção de contato social entre grupos, intimidações
objetivando separar os grupos e impedir o final do conflito.
07. Preparação: doutrinação da população através do medo, manipulação dos governos
por meio de ações em defesa da pátria; criação de embargos; perseguições e conspirações.
08. Perseguição: vítimas sendo perseguidas e segregadas de acordo com etnia e religião
em guetos ou campos de segregação.
09. Extermínio: mortes em massa sendo acordadas legalmente, fazendo-se uso de força
militar.
10. Negação: autores do genocídio tentando esconder evidências e proibir investigações; anistias conferindo impunidade ao crime.

Enciclopédia da Conscienciologia

11402

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 genocídio, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antiescravização consciencial: Maxifraternologia; Neutro.
02. Auschwitz: Megaparapatologia; Nosográfico.
03. Campo de concentração: Megaparapatologia; Nosográfico.
04. Coerção social: Sociologia; Nosográfico.
05. Convivialidade libertadora: Holomaturologia; Homeostático.
06. Desbarbarização da Humanidade: Reeducaciologia; Homeostático.
07. Escravização humana: Sociologia; Nosográfico.
08. Interprisiologia: Grupocarmologia; Nosográfico.
09. Megapatologia intraconsciencial: Parapatologia; Nosográfico.
10. Pátria: Intrafisicologia; Neutro.
11. Postura antipunitiva: Pacifismologia; Homeostático.
12. Preconceito: Parapatologia; Nosográfico.
13. Princípio da restauração evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
14. Retardamento mental coletivo: Parapatologia; Nosográfico.
15. Síndrome da dominação: Parapatologia; Nosográfico.

ENQUANTO A MEGRAFRATERNIDADE NÃO FOR ALCANÇADA PELA HUMANIDADE, A TRANSMIGRAÇÃO INTERPLANETÁRIA DE GENOCIDAS PODERÁ SER IMPOSIÇÃO
EVOLUTIVA, REEDUCATIVA E INTERASSISTENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já analisou o nível da interprisão grupocármica
do genocídio? Pode calcular quantos séculos ou milênios seriam necessários para desfazer este
mal?
Filmografia Específica:
1. A Missão. Título Original: The Mission. País: Inglaterra; & França. Data: 1986. Duração: 120 min. Gênero: Aventura; Drama; & História. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês; Francês; & Italiano. Legendado: Inglês;
Francês; Árabe; & Italiano (em DVD). Cor: Colorido. Direção: Roland Joffé. Elenco: Robert De Niro; Jeremy Irons;
Liam Neeson; Aidan Quinn; & Ray McAnally. Produção: Fernado Ghia; & David Puttnam. Desenho de Produção:
Stuart Craig. Direção de Arte: Sturat Craig; & Jack Stephens. Roteiro: Robert Bolt. Fotografia: Chris Menges. Música:
Ennio Morricone. Montagem: Jim Clark. Cenografia: Chris Menges. Figurino: Enrico Sabbatini. Edição: Jim Clark.
Efeitos Especiais: Peter Hutchinson. Companhia: Warner Bros; Goldcrest; & Kingsmere. Sinopse: A missão traz os
eventos históricos ocorridos, no Século XVIII, entre jesuítas e mercadores de escravos na América do Sul. Mendoza
(Robert De Niro), traficante de escravos, torna-se padre, vindo a defender os indígenas contra o sistema escravo do imperio português.
2. O Retorno. Título Original: The Revenant. País: EUA. Data: 2015. Duração: 156 min. Gênero: Ação;
& Aventura. Idade (censura): 18 anos. Idioma: Inglês; Francês; & Pawnee. Cor: Colorido. Direção: Alejandro G. Iñárritu. Elenco: Leonardo DiCaprio; Tom Hardy; Domhall Gleeson; & Will Poulter. Produção: Arnon Milchan; Steve Golin; Alejandro G. Iñárritu; Mary Parent; James W. Skotchdopole; & Keith Redmon. Desenho de Produção: Jack Fisk. Direção de Arte: Laurel Bergman; Michael Diner, & Isabelle Guay. Roteiro: Mark L. Smith; & Alejandro G. Iñárritu. Fotografia: Emmanuel Lubezki. Música: Ryuichi Sakamoto; & Alva Noto. Montagem: Bruce L. Brownstein. Cenografia:
Francine Maisler. Figurino: Jacqueline West. Edição: Stephen Mirrione. Efeitos Especiais: Ante Dugandzic; & Damon
Weathers. Companhia: 20th Century Fox. Sinopse: Inspirado em fatos reais, em partes, da obra de Michael Punke, O Retorno mostra a experiência visceral do legendário explorador Hugh Glass. Em expedição à região selvagem dos EUA, Hugh é atacado por urso e deixado à beira da morte pelos colegas. Para sobreviver, Hugh enfrenta desafios inimagináveis,
além da traição do colega John Fitzgerald.
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GENOPENSENE
(AUTOPENSENOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O genopensene (geno + pen + sen + ene) é o pensene pessoal correspondente à ideia inata, retroinformação ou aquele conhecimento anterior, armazenado na holomemória, e com o qual a consciência renasce na vida intrafísica em função da Paragenética, retrovidas,
retrossomas, retroculturas, retropensenes e retrocognições.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O elemento de composição geno deriva do idioma Grego, génos, “raça;
tronco; família”, de gígnomai, “nascer; gerar; produzir”. Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, no Século XIX. O termo pensamento provém do idioma Latim, pensare, “pensar; cogitar; formar alguma ideia; pesar; examinar; considerar; meditar”. Surgiu no Século XIII. A palavra sentimento vem do mesmo idioma Latim, sentimentum, através do idioma Francês, sentiment,
“sentimento; faculdade de receber as impressões físicas; sensação; conhecimento; fato de saber
qualquer coisa; todo fenômeno da vida afetiva; emoção; opinião; bom senso”. Apareceu no Século XIV. O vocábulo energia procede do idioma Francês, énergie, derivado do idioma Latim,
energia, e este do idioma Grego, enérgeia, “força em ação”. Surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Ideia inata; prenoção. 2. Autopensene paragenético. 3. Cognição
pré-ressomática. 4. Retroconstructo. 5. Retropensene pessoal. 6. Retromaterpensene. 7. Apriorologia Pré-Ressomática. 8. Bagagem evolutiva.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 31 cognatos (neologismos) derivados do vocábulo pensene: andropensene; antipensene; Antipensenologia; Autopensenarium; autopensenograma; cosmopensene; cosmopensenofilia; genopensene; ginopensene; grupopensene; holopensene; materpensene; maxiortopensenidade; maxipensene; minimaterpensene; miniortopensenidade; minipensene; morfopensene; ortopensene; patopensene; Pensenarium; pensenedor; pensenidade; pensenizar; pensenografia; Pensenologia; pensenológica; pensenológico; pensenologista;
pensenoteca; retropensene.
Neologia. Os 3 vocábulos genopensene, minigenopensene e maxigenopensene são neologismos técnicos da Autopensenologia.
Antonimologia: 1. Ideia adquirida recentemente. 2. Adventiciopensene. 3. Neoconstructo. 4. Neopensenidade pessoal. 5. Ginopensene. 6. Grupopensene.
Estrangeirismologia: o curriculum vitae magnum; o sensus indictus; a notitia innata.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais.
Citação. Eis 1 megapensene trivocabular, clássico, mais comum sobre o genopensene,
de René Descartes (1596–1650): – Penso, logo existo.
Unidade. O genopensene é a unidade de medida ou de trabalho da bagagem evolutiva,
retrospectiva, da conscin.
II. Fatuística
Pensenologia: o genopensene; o genopensene pessoal; a recordação dos genopensenes;
a pressuposição dos genopensenes; a extensão dos genopensenes; os genopensenes evoluídos; os
genopensenes complexos; a autocomprovação dos genopensenes; a prova dos genopensenes por
meio das precocidades infantis; a aplicação dos genopensenes; o holopensene familiar; a retropensenidade pessoal; a ideia inata do primopensene; o genopensene como apriorismo sofisticado;
o genopensene da justiça; o genopensene da prevenção de acidentes; o genopensene da consciênçula; o genopensene do Serenão; o pensene da retaguarda fazendo o suporte da vanguarda.
Fatologia: a ideia inata; a ideia pré-ressomática; os princípios inatos; as sensações inatas; a força da ideia inata; a apercepção das ideias inatas; as experiências inatas; as aquisições em
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vidas pretéritas; a bagagem consciencial; o potencial da consciência; a automaturidade; a hiperacuidade; os cons básicos resgatados; os conceitos abstratos; o banco de dados intraconsciencial;
o preconceito ancestral positivo; o preconceito ancestral negativo; o porão consciencial; a conduta-exceção; o ato pensênico com raízes seculares; a retrovisão cósmica; os arquétipos; a incomensurabilidade; as retroideias fossilizadas; o predomínio das neoideias avançadas; a intraconsciencialidade; a inteligência evolutiva (IE); a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP).
Parafatologia: a paraperceptibilidade; as retrocognições intermissivas; a paracerebralidade.
III. Detalhismo
Teoriologia: a teoria das ideias.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Pensenologia.
Neossinapsologia: as retrossinapses sadias.
Interaciologia: a interação paraprocedência-genopensenidade; a interação genopensene–carreira profissional; a interação genopensene-proéxis; a interação genopensene pessoal–autopensenidade polifásica; a interação genopensene pessoal–fôrma holopensênica pessoal.
Trinomiologia: o trinômio ressoma-retrocognições-precognições.
Antagonismologia: o antagonismo ideias inatas / ideias fixas.
Holotecologia: a pensenoteca.
Interdisciplinologia: a Autopensenologia; a Evoluciologia; a Seriexologia; a Intermissiologia; a Ressomatologia; a Mentalsomatologia; a Holomaturologia; a Parapercepciologia;
a Cogniciologia; a Holomnemônica; a Retropensenologia; a Parageneticologia (Retrogenética);
o Inatismo; a Inatologia; a Genética; a Arcaística; a Anteriorologia; a Ciência Pré-curricular;
a Mesologia; a Coerenciologia; a Intraconscienciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a criança-prodígio; a consréu ressomada; o ser desperto.
Masculinologia: o sujeito cognoscente; o superdotado mentalsomático; o pensenedor
consciente; o pensenedor inconsciente; o agente retrocognitor; o autodecisor; o cognopolita;
o voluntário da Conscienciologia; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta;
o duplista; o epicon lúcido; o intermissivista; o inversor existencial; o maxidissidente; o tenepessista; o ofiexista; o pesquisador; o proexólogo; o professor; o comunicólogo; o reciclante existencial; o tertuliano.
Femininologia: a mulher cognoscente; a superdotada mentalsomática; a pensenedora
consciente; a pensenedora inconsciente; a agente retrocognitora; a autodecisora; a cognopolita;
a voluntária da Conscienciologia; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta;
a duplista; a epicon lúcida; a intermissivista; a inversora existencial; a maxidissidente; a tenepessista; a ofiexista; a pesquisadora; a proexóloga; a professora; a comunicóloga; a reciclante existencial; a tertuliana.
Hominologia: o Homo sapiens pensenologus; o Homo sapiens genopensenologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minigenopensene = a ideia inata artística ou em bases emocionais; maxigenopensene = a ideia inata científica ou em bases racionais teáticas.
Culturologia: a formação cultural; o acervo cultural.
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Fixação. Sob a ótica da Autopensenologia, o genopensene é fixado através do acervo dos
elementos impostos pela condição cumulativa da Paragenética, mais permanente, sobre a Genética, condição nova e efêmera.
Macrossoma. No universo da Macrossomatologia, o genopensene, obviamente, apresenta enorme e decisiva importância na constituição do macrossoma.
Taxologia. A partir da Evoluciologia, o genopensene pode ser classificado, por exemplo,
em duas categorias básicas conforme o cotejo da conscin evolutiva / conscin regressiva, aqui disposto na tabela com 20 itens, na ordem alfabética:
Tabela – Cotejo Conscin Evolutiva – Conscin Regressiva
Nos

Genopensenidade Evolutiva

Genopensenidade Regressiva

01.

Aspirações evolutivas

Porão consciencial

02.

Autodesassedialidade

Autassedialidade

03.

Autoincorruptibilidade

Autocorruptibilidade

04.

Autotraforismo

Autotrafarismo

05.

Conscin intermissiva

Consréu ressomada

06.

Conscin sistemata

Conscin desorganizada (desô)

07.

Cosmopolita (universalista)

Interiorota (provincianista)

08.

Cosmovisão pessoal

Monovisão idiossincrática

09.

Criatividade (heurista)

Abulia (alienado)

10.

Curso Intermissivo (intermissão)

Baratrosfera (intermissão)

11.

Destemor, ousadia

Pusilanimidade

12.

Ego holobiográfico

Ego monobiográfico

13.

Epicon lúcido(a)

Consciênçula (protoconsciência)

14.

Interassistencialidade

Interprisão grupocármica

15.

Inversor existencial veterano

Reciclante medíocre

16.

Neofilia (abertura ao novo)

Neofobia (fechamento ao novo)

17.

Personalidade mais sadia

Personalidade mais doentia

18.

Predomínio da ortopensenidade

Predomínio da patopensenidade

19.

Proéxis pessoal (proexista)

Vida trancada (antiproexista)

20.

Saldo holocármico positivo

Saldo holocármico negativo

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, dentro ao amplo universo da pensenidade, evidenciando relação estreita com o genopensene,
indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Agenda de autopensenização: Pensenologia; Homeostático.
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02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.

Autoidentificação: Autocogniciologia; Homeostático.
Autopensenização polifásica: Pensenologia; Neutro.
Carregamento na pensenidade: Pensenologia; Neutro.
Grupopensene: Materpensenologia; Neutro.
Limite da autopensenização: Autopensenologia; Homeostático.
Linearidade da autopensenização: Autopensenologia; Homeostático.
Paraevidência: Autoparapesquisologia; Neutro.
Retropensenidade: Pensenologia; Neutro.
Retrossenha pessoal: Holomemoriologia; Homeostático.

O GENOPENSENE, SENDO A DIRETRIZ DA MAXIPROÉXIS,
ADQUIRE MAIOR RELEVÂNCIA QUANDO SE INCLUI NA
ESTRUTURA DO MATERPENSENE DA CONSCIN INTERMISSIVISTA E COGNOPOLITA, MULHER OU HOMEM LÚCIDO.
Questionologia. No teste de avaliação pessoal pela escala simples de 1 a 5, em qual nível você se situa quanto ao padrão das próprias ideias inatas? Tais ideias começaram a surgir em
qual estágio da vida humana?
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; página 55.
2. Idem; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC; 772 p.; 80
abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísticas; 2 filmografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas; 15 tabs.;
6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo – Avaliação
das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; página 81.
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 191, 354 e 468.
4. 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 26 e 27.
5. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 394, 412 e 593.
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GENTILEZA
(CONVIVIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A gentileza é o ato, ação ou atitude realizada em prol de si próprio ou de
outra consciência, denotando respeito, cortesia, amabilidade e fraternismo.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo gentil vem do idioma Latim, gentilis, “da mesma família ou
raça, do mesmo povo ou nação; dos gentios, dos pagãos”. Surgiu no Século XIII.
Sinonimologia: 01. Cortesia. 02. Amabilidade. 03. Fraternismo. 04. Decoro. 05. Fineza. 06. Polidez. 07. Cavalheirismo. 08. Delicadeza. 09. Civilidade. 10. Urbanidade.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 17 cognatos derivados do vocábulo gentil: autogentileza; gentil-dona; gentilense; gentileza; gentilezense; gentil-homem; gentil-homeria; gentil-homesco; gentilício; gentílico; gentilidade; gentílimo; gentilismo; gentilizada; gentilizado; gentilizar; heterogentileza.
Neologia. As duas expressões autogentileza e heterogentileza são neologismos técnicos
da Conviviologia.
Antonimologia: 01. Descortesia. 02. Indelicadeza. 03. Indecoro. 04. Inelegância. 05.
Rudeza. 06. Vulgaridade. 07. Má-educação. 08. Incivilidade. 09. Desgraciosidade. 10. Egoísmo.
Estrangeirismologia: a elegance evolutiva; a finesse assistencial; o Conviviarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às ações benéficas em prol do semelhante.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular relativo ao tema: – Gentileza gera
gentileza.
Citaciologia. Eis ditado popular relativo ao tema: – Não adianta fazer gentileza com
o chapéu alheio.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da gentileza vivenciada; os benignopensenes; a benignopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os egopensenes; a egopensenidade; os fraternopensenes; a fraternopensenidade.
Fatologia: a gentileza; a cortesia; o bom-tom; o afago; o mimo; o bem-querer; a palavra
amiga; a ação benevolente silenciosa; a polidez demonstrada; a conjugação do pronome “nós” nas
ações diárias; a superação pouco a pouco do “individualismo rasteiro”; o burilamento das intenções, dos pensamentos, das energias, dos gestos e das ações cotidianas; as surpresas agradáveis;
o equilíbrio entre o dar e o receber; o sorriso expressando receptividade e acolhimento; as interações saudáveis; a preocupação com o outro; o sentimento de querer fazer o semelhante sentir-se
bem; o ato de tomar a iniciativa para ser gentil; o livre arbítrio e a opção pela delicadeza em vez
da rispidez; o choque das diferentes culturas; a dissolução do egão mediante ações benfeitoras;
o gene da serenidade (racionalidade) sobrepairando o gene animal (irracionalidade); a indisponibilidade íntima sendo aferidora do grau de egoísmo; o antiexemplarismo; a agressividade implícita em ambientes corporativos; a perda de oportunidade de assistir; os mecanismos de defesa do
ego (MDE) bloqueando o olhar de fraternidade; o gargalo conhecer (teoria)–praticar (prática);
a desconfiança como dificultador para doar ou receber afeto por meio de ações benevolentes;
a atenção direcionada ao outro; o tom de voz modulando as atitudes; o reconhecimento perante
o gesto educado recebido; o bom senso nas situações cotidianas; o senso de grupalidade; a solidariedade; a palavra “obrigado a ” e o termo “por favor” denotando educação e consideração pelo
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outro; as regras de etiqueta; a conjugação dos pensamentos, das palavras, dos gestos e ações
uniformizando a ação consciencial; a índole fraterna; a intercompreensão diante da necessidade
alheia; o ato de cativar para assistir; as campanhas de estímulos à civilidade; as profissões nas
quais a gentileza é indispensável; a conciliação dos interesses pessoais à solidariedade; o respeito
ao espaço alheio; o ato de gostar de consciências; a evitação das imposições antifraternas;
o exemplarismo dos pais aos filhos; o altruísmo vivido proporcionando congraçamento nos grupos em geral.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a benevolência dos
amparadores perante as imaturidades; o reconhecimento e agradecimento diante da assistência
dos amparadores; a para-herança dos bons modos e da elegância; o contágio holossomático sadio
decorrente dos atos amáveis; a aplicação da inteligência evolutiva (IE) nas mínimas ações; a megaeuforização; o Paradireito; os banhos de energia confirmando a intencionalidade sadia perante
os atos doadores; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); o fortalecimento dos paravínculos e paralaços; a manifestação da paragenética altruísta; as reurbanizações intra e extrafísicas; o megafraternismo do Serenão.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo gentileza-carisma; o sinergismo simpatia–acolhimento
assistencial; o sinergismo gentileza-merecimento; o sinergismo fôrma holopensênica–comportamento; o sinergismo afetividade sadia–melhoria íntima; o sinergismo cordialidade-produtividade; o sinergismo esforço coletivo–recompensa coletiva; o sinergismo observação-aprendizado;
o sinergismo exemplarismo-imitação.
Principiologia: o princípio da abnegação cosmoética; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da empatia evolutiva; o princípio da afinidade; o princípio da interdependência; o princípio da convivialidade sadia; o princípio da interassistencialidade; o princípio da
evolução conjunta.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC).
Teoriologia: a teoria do amparo individual; a teoria da fraternidade universal evolutiva.
Tecnologia: a técnica da minipeça no Maximecanismo Multidimensional Interassistencial.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da dupla evolutiva; o laboratório
conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da sinalética energética;
o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível dos Despertos; o Colégio Invisível da Interassistenciologia.
Efeitologia: o efeito halo gerado pela ação doadora; os efeitos sadios nas pessoas
e nos ambientes proporcionados pela aplicação da gentileza; o efeito harmônico gerado pelo
ambiente afetuoso; o efeito do embrutecimento humano gerado pelo estresse nas megalópoles;
o efeito do bem-estar interior externado aos demais; o efeito da sustentabilidade grupal superando o individualismo.
Ciclologia: o ciclo direito-dever-paradever.
Enumerologia: o ato de observar; o ato de selecionar; o ato de identificar; o ato de considerar o outro; o ato de colocar-se no lugar do outro; o ato de cativar; o ato de acolher; o ato de
doar; o ato de receber; o ato de imitar; o ato de aprender; o ato de agradecer; o ato de retribuir.
Binomiologia: o binômio amabilidade-belicismo; o binômio discrição-generosidade;
o binômio orgulho-renúncia; o binômio afeto-desafeto; o binômio individualismo-grupalidade;
o binômio docilidade-brutalidade; o binômio reflexão-impulsividade; o binômio confiança-des-
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confiança; o binômio menosprezo-valorização; o binômio simpatia-antipatia; o binômio competição-cooperação.
Interaciologia: a interação dopamina–bem-estar; a interação disponibilidade para assistir–necessidade da assistência; a interação cooperação–melhoria grupal; a interação autestima–querer bem.
Crescendologia: o crescendo bons costumes–heterorrespeito–parapsicosfera hígida.
Trinomiologia: o trinômio educação-consideração-respeito; o trinômio amadurecimento íntimo–reeducação–bons modos; o trinômio empatia-solidariedade-realização.
Polinomiologia: o polinômio gentileza–afetividade madura–fraternismo–Universalismo; o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma.
Antagonismologia: o antagonismo gentileza / subserviência; o antagonismo egão / altruísmo; o antagonismo ação / omissão; o antagonismo aceitação / rejeição; o antagonismo empáfia / desvaidade; o antagonismo proximidade / impessoalidade; o antagonismo territorialismo
/ universalismo; o antagonismo teoria / prática (teática).
Paradoxologia: o paradoxo da conscin academicista, porém rude no trato aos semelhantes; o paradoxo da conscin farta energeticamente, mas antidoadora.
Politicologia: a democracia; a assistenciocracia; a lucidocracia; a evoluciocracia;
a cosmoeticocracia; a parapsicocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço; a lei do menos doente assistir ao mais doente; a lei
de causa e efeito perante os atos altruístas; a lei do gersismo.
Filiologia: a conviviofilia; a reciclofilia.
Fobiologia: a misantropia.
Maniologia: a mania de grandeza.
Holotecologia: a reeducacioteca; a recexoteca; a interassistencioteca; a diplomaticoteca;
a psicossomatoteca; a convivioteca; a cosmoeticoteca; a voluntarioteca; a socioteca; a cosmovisioteca.
Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Civilizaciologia; a Reeducaciologia; a Interassistenciologia; a Comunicologia; a Conscienciocentrologia; a Sociologia; a Cuidadologia; a Temperamentologia; a Organizaciologia; a Rotinologia; a Coerenciologia; a Autodiscernimentologia;
a Cosmoeticologia; a Paradireitologia; a Paradiplomacia; a Verbaciologia; a Megafraternologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a conscin aglutinadora; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; o ser social; a conscin large; a conscin
miserê; o ser antissocial; a conscin brutamonte; a conscin comunitária; o líder.
Masculinologia: o gentleman; o generoso; o homem atento; 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 conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo;
o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante
existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de
obra; o homem de ação; o profeta Gentileza (José Datrino, 1917–1996).
Femininologia: a generosa; a mulher atenta; a acoplamentista; 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 convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora;
a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial;
a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a proje-
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tora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher
de ação.
Hominologia: o Homo sapiens maxifraternus; o Homo sapiens gentilis; o Homo sapiens
epicentricus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens
tenepessista; o Homo sapiens cognopolita; o Homo sapiens interassistentialis.
V. Argumentologia
Exemplologia: autogentileza = os cuidados e as ações cotidianas, em benefício próprio
gerando bem-estar íntimo; heterogentileza = os cuidados e as ações cotidianas direcionados às
conscins e consciexes, proporcionando bem-estar ao microuniverso consciencial alheio.
Culturologia: a cultura do Dia Mundial da Gentileza; as culturas das campanhas de
estímulo à gentileza; a cultura insensata do ―todo mundo faz‖.
Vocabulário. Pela ótica da Comunicologia, eis 5 expressões, listadas em ordem alfabética, denotando senso de respeito por parte da conscin quando no trato às demais consciências
dentro na cultura ocidental:
1. Com licença.
2. De nada.
3. Desculpe.
4. Obrigado(a).
5. Por favor.
Ações. Pela ótica da Conscienciometria, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 10 tipos
de ações gentis observadas nas interrelações conscienciais:
01. Gentileza assediadora: a ação gentil com intenção manipuladora.
02. Gentileza duplista: os mimos afetuosos; o auxílio do duplista durante os momentos
de superação.
03. Gentileza fraternal: o auxílio realizado entre irmãos durante a tarefa escolar.
04. Gentileza gastronômica: o alimento feito carinhosamente para a conscin amiga.
05. Gentileza inesperada: o presente recebido ou dado sem data e / ou hora marcada.
06. Gentileza infantil: a criança ajudando os avós.
07. Gentileza intelectual: o empréstimo de livro ao amigo estudante.
08. Gentileza qualificada: as ações isentas de segundas intenções.
09. Gentileza subumana: a companhia carinhosa do animal subumano de estimação
junto à conscin.
10. Gentileza técnica: o elogio feito de caso pensado reforçando a melhoria da consciência em reciclagem.
Fatos. Pela ótica da Conviviologia, eis, por exemplo, listados em ordem alfabética, 30
fatos a respeito do tema:
01. Aceitação. O fato de a maioria das pessoas não recusarem atos gentis.
02. Afetividade. O fato da eliminação das couraças holossomáticas proporcionar trocas
mais sadias e a manifestação da interafetividade.
03. Civilidade. O fato de a indiferença e a falta de gentileza estar entre as 10 coisas
mais irritantes para os paulistanos.
04. Competitividade. O fato de compartilhar em detrimento da cultura do ―primeiro eu‖
05. Concessão. O fato de ser gentil implicar em concessões.
06. Convivialidade. O fato de a consciência gentil ser companhia mais agradável de se
conviver.
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07. Defensiva. O fato de ser necessário ter autodefesa, porém, sem precisar estar sempre
na defensiva.
08. Deficiência. O fato da ausência da heterogentileza poder caracterizar falta de autogentileza. Ninguém dá aquilo que não tem.
09. Educação. O fato de a qualidade e o refinamento da educação pessoal ir além da
cultura adquirida (temperamento).
10. Empatia. O fato de a conscin gentil desenvolver empatia quanto às necessidades
alheias.
11. Estresse. O fato de o estresse não ser motivo para grosseria.
12. Exemplarismo. O fato de toda atitude positiva ser lição silenciosa.
13. Facilitador. O fato de o pequeno ato amável tornar-se facilitador para assistências
futuras e / ou mais profundas.
14. Generosidade. O fato de a Natureza, bem como, os animais subumanos poderem
dar frequentemente exemplos de generosidade.
15. Hábito. O fato da repetição das ações antiegoístas poderem tornar-se hábito.
16. Impessoalidade. O fato de a gentileza ser grão de areia fazendo diferença no rolo
compressor do cotidiano, tornando os ambientes menos áridos.
17. Índole. O fato de a índole cortês ser visível já nos primeiros anos de vida do indivíduo (temperamento).
18. Mapeamento. O fato de o ser lúcido mapear situações e / ou pessoas identificando
os momentos nos quais se podem ser úteis aos outros.
19. Mensuração. O fato de as pequenas ações diárias mensurarem o grau de maturidade
ou imaturidade consciencial.
20. Orgulho. O fato de o orgulho tornar o indivíduo amaurótico perante as demais consciências não reconhecendo os atos gentis alheios.
21. Patamar. O fato de toda consciência poder aumentar o patamar conviviológico
a partir da vivência fraterna consigo mesma, com o duplista, com os amigos, com a família, com
o amparador, com os assistidos.
22. Profilaxia. O fato de colocar-se no lugar no outro ser profilático perante o embrutecimento das atitudes.
23. Proxêmica. O fato de a educação, os bons exemplos e os bons modos serem bem-vindos em qualquer ambiente respeitando a cultura de cada lugar.
24. Pseudoautossuficiência. O fato de a recusa em receber a gentileza caracterizar
pseudoautossuficiência.
25. Rastro. O fato de as pequenas ações poderem deixar rastros sadios ou nosográficos.
26. Recompensa. O fato de o esforço coletivo em ações cooperativas proporcionar ganhos reais a todos os envolvidos. Grupos gentis tornam os ambientes mais agradáveis.
27. Reflexos. O fato de a atitude gentil refletir positivamente e / ou diretamente à conscin beneficiada.
28. Reputação. O fato de a reputação de cada consciência poder ser valorada ou desqualificada por meio de único gesto.
29. Retribuição. O fato de a consciência gentil receber os frutos de ações positivas independentemente de esperar por isso.
30. Violência. O fato de a violência gerar desconfiança e dificultar a autexpressão de
atos benevolentes, a exemplo da realidade cotidiana dos grandes centros urbanos.
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 gentileza, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autexpressão: Comunicologia; Neutro.
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02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Benemérito urbano: Conviviologia; Homeostático.
Benignidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
Conscin benévola: Conscienciometrologia; Homeostático.
Convivência humana: Conviviologia; Neutro.
Empatia receptiva: Interassistenciologia; Homeostático.
Função amparadora: Amparologia; Homeostático.
Holopensene interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
Incivilidade: Parapatologia; Nosográfico.
Mundividência: Cosmovisiologia; Neutro.
Olhar de fraternidade: Interassistenciologia; Homeostático.
Paradireito: Cosmoeticologia; Homeostático.
Princípio do exemplarismo pessoal: Cosmoeticologia; Homeostático.
Senso de fraternidade: Conviviologia; Homeostático.
Vaidade: Psicossomatologia; Nosográfico.

A GENTILEZA É DEMONSTRAÇÃO DE PATAMAR INICIAL
DE INTERASSISTENCIALIDADE, RUMO AO MEGAFRATERNISMO, CONSTITUINDO-SE EM ELEMENTO BÁSICO PARA
O EGOCÍDIO E SEMENTE DO AUTEXEMPLARISMO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, é gentil onde se manifesta? Na escala simples de
1 a 5, qual a avaliação do próprio grau de gentileza? Tal atitude faz parte do código pessoal de
Cosmoética?
Filmografia Específica:
1. A Corrente do Bem. Titulo original: Pay It Forward. País: (EUA). Data: 2000. Duração: 123 min. Gênero: Drama. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês. Legendado: Inglês & Português (em DVD) Cor: Colorido. Direção: Mimi Leder. Elenco: Kevin Spacey; Helen Hunt; Haley Joel Osment; Jay Mohr; Jim Caviezel; Jon Bon Jovi; Angie
Dickinson; Marc Donato; Kathleen Wilhoite; David Ramsey; Gary Werntz; Liza Sneyder; Tina Lifford; Bradley White;
Jeannetta Arnette; & Shawn Pyfrom. Direção de Arte: Lawrence A. Hubbs. Roteiro: Catherine Ryan Hyde; & Leslie Dixon. Fotografia: Oliver Stapleton. Música: Thomas Newman. Figurino: Renee Erlich Kalfus. Estúdio & Distribuidora: Warner Home Video. Sinopse: Eugene Simonet (Kevin Spacey), professor de Estudos Sociais, desafia os alunos
a terem ideia capaz de mudar o mundo. O aluno Trevor McKinney (Haley Joel Osment) cria o jogo Pay It Forward: para
cada favor recebido, se repassa a mais 3 pessoas. O jogo começa a funcionar beneficiando inclusive a mãe e o professor
tomando maiores proporções.
2. O Contador de Histórias. País: Brasil. Data: 2009. Duração: 100 min. Gênero: Drama. Idade (censura):
12 anos. Idioma: Português. Cor: Colorido. Direção: Luiz Villaça. Elenco: Maria de Medeiros; Malu Galli; Jú Colombo;
Marco Antonio Ribeiro; Paulo Henrique Mendes; Cleiton dos Santos da Silva; Victor Augusto; & Chico Diaz. Produção:
Francisco Ramalho Junior; & Denise Fraga. Direção de Arte: Valdy Lopes. Roteiro: Mauricio Arruda; José Roberto
Torero; Mariana Veríssimo; & Luiz Vilaça. Fotografia: Lauro Escorel. Música: André Abujamra; & Marcio Nigro.
Figurino: Cássio Brasil. Sinopse: Em 1970, Roberto Carlos foi levado pela mãe para a Febem, pois a mesma acreditava
ali o filho ter melhores oportunidades de vida. Com o passar do tempo, Roberto envolve-se com delitos e drogas e é considerado irrecuperável. Após determinada fuga, conhece a pedagoga francesa Margherit Duvas sendo adotado por ela. Inicia
processo de reeducação, sendo tratado de maneira educada e amável. Roberto Carlos forma-se na faculdade de Pedagogia,
volta à Febem como educador e passa a ajudar outras crianças em situações semelhantes às autovivenciadas.
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; revisor Alexander
Steiner; 344 p.; 150 abrevs.; 106 assuntos das folhas de avaliação; 3 E-mails; 11 enus.; 100 folhas de avaliação; 1 foto;
1 microbiografia; 100 qualidades da consciência; 2.000 questionamentos; 100 títulos das folhas de avaliação; 1 website;
glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas
68, 69 e 118.
2. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites;
glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.663 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; Associação Internacional
do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Ed. Princeps; Foz do Iguaçu, PR; 2003; página 311.
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3. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.;
1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.;
geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 680 e 697.
4. Waal, Frans de; A Era da Empatia: Lições da Natureza para uma Sociedade mais Gentil (The Age of
Empathy); revisores Arlete Zebber; & Carmen S. da Costa; trad. Rejane Rubino; 392 p.; 7 caps., 1 foto; 1 microbiografia;
1 website; 1 nota; alf.; 21 x 14 cm; br.; Schwarcz; São Paulo, SP; 2010; páginas 11 a 284.
Webgrafia Específica:
1. Braga, Rosana; O Poder da Gentileza no Atendimento ao Cliente; disponível em: <http://www.youtube.com/watch?vNT8qJ5h4O6c>; acesso em: 20.06.12.
2. France-Presse; Gentileza teria Fundamentos Genéticos, sugere Estudo; Folha de S. Paulo; 16.11.11;
16h36; Seção: Ciência; disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/ciencia/1007452-gentileza-teria-fundamentos-geneticos-sugere-estudo.shtml>; acesso em: 16.11.11.
3. Frutuoso, Suzane G.; Pessoas Gentis são mais Atraentes; Reportagem; O Estado de S. Paulo; Jornal;
13.03.11; 9 enus.; 1 foto; 1 teste; disponível em: <http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,pessoas-gentis-sao-maisatraentes,691172,0.html>; acesso em: 17.11.11.
4. Mambrini, Verônica; Por quê Ser Gentil vale a Pena? IstoÉ; Revista; Ed. 2.082; 07.10.09; Seção: Comportamento; 4 fotos; 4 ilus.; disponível em: <http://www.istoe.com.br/reportagens/18737_POR+QUE+SER+GENTIL+
VALE+A+PENA>; acesso em: 18.11.11.
`

A. P. S.
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GEODIREITO
(DIREITOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O Geodireito é o conjunto de atos normativos, leis e regras minerárias específicas, com valor jurídico, aplicado na dimensão intrafísica, objetivando assegurar e disciplinar
o aproveitamento dos recursos minerais.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O prefixo geo deriva do idioma Grego, gê, “terra; país; região”. A palavra
direito vem do idioma Latim, directus, reto; que segue em linha reta; que segue regras ou ordens
preestabelecidas; que segue trajetória ou procedimento predeterminado; que conduz segundo dado preceito ou ordenação”. Surgiu em 1 77.
Sinonimologia: 1. Direito Mineral; Direito Minerário. 2. Legislação mineral; legislação
minerária. 3. Leis de extração dos bens minerais. 4. Regime jurídico dos recursos minerais.
Neologia. As duas expressões compostas Geodireito Unversalista e Geodireito Corporativista são neologismos técnicos da Direitologia.
Antonimologia: 1. Direito Administrativo. 2. Direito Civil. 3. Direito Penal. 4. Direito Tributário. 5. Paradireito; Paradireitologia.
Estrangeirismologia: os claims; o lease; os mineral rights.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à elaboração e aplicação cosmoética das leis de extração e uso mineral.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene da Direitologia aplicado aos recursos minerais; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: o Geodireito; a criação de leis para extração e uso dos bens minerais; as diretrizes legais para extrair bens minerais; a aplicação dos direitos minerais para atender à demanda
da Sociedade; os interesses espúrios na criação de leis beneficiadoras de empresários e governos;
o plano de pesquisa mineral; os contratos minerários; as leis da Natureza, quando limitadoras do
valor de reservas minerais; a descoberta de mina, desencadeando garimpos; os garimpos ilegais;
o desrespeito à lei na extração de substâncias minerais em área de preservação ambiental; a lei da
selva prevalecendo às normas legais; a luta pela terra; o envolvimento de indígenas no comércio
ilegal de pedras preciosas; a competência de advogado especialista no fechamento de contratos
minerais; o interesse de advogados em aprender técnicas e termos próprios da mineração na aplicação adequada das leis; o desconhecimento da população sobre direitos minerais; as necessidades humanas de sobrevivência enquanto requisitantes de novas minas e do aumento da produção
de minério; a falta de conhecimento da Sociedade sobre a profissão de geólogo; o estigma das
minas devido ao impacto visual do buraco gerado pela extração de recursos naturais não renováveis; o papel das mineradoras no mercado de commodities nas bolsas de valores; os investidores
em mineradoras e a especulação de mercado; a correta avaliação de reservas e de recursos minerais agregando valor econômico para a Sociedade; os royalties arrecadados pelos municípios brasileiros, provenientes da extração petrolífera; o subsolo e os recursos minerais pertencentes à nação e não ao proprietário da terra; a disputa por áreas de pesquisas geológicas; a espionagem, em
campo, de áreas pesquisadas por empresas concorrentes; a criação ou desenvolvimento de áreas
remotas, decorrente da instalação de mineradoras.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a geoenergia.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo resultante da avaliação correta dos bens minerais; o sinergismo atendimento às necessidades intrafísicas–respeito ao ambiente.
Principiologia: o princípio cosmoético na aplicação das leis para o bem comum; o princípio da interdependência evolutiva; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da vida moderna na era da supercomunicação.
Tecnologia: as técnicas de extração de rochas mineralizadas; as técnicas de avaliação
de minérios; o aprimoramento tecnológico no aproveitamento dos recursos minerais.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paradireitologia; o laboratório
conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Politicologia; o Colégio Invisível da Conviviologia.
Efeitologia: o efeito da geoenergia no cotidiano intrafísico; o efeito das atividades minerárias no meio ambiente; o efeito consumista no aumento por demandas minerais; o efeito da
monetarização das commodities minerais no cenário econômico-financeiro mundial.
Ciclologia: o ciclo de demandas da vida intrafísica; o ciclo descoberta de minério–avaliação econômico-financeira–lavra; o ciclo vicioso do consumo desenfreado.
Enumerologia: as leis de extração mineral; as paraleis de extração e uso mineral; a Direitologia Mineral; a Paradireitologia Mineral; a legislação de uso do solo; a jurisprudência mineral; a parajurisprudência mineral.
Binomiologia: o binômio Direito Mineral–Direito de Superfície; o binômio apropriação
cognitiva–apropriação econômica; o binômio recurso-reserva; o binômio autocrítica-heterocrítica na revisão das leis minerais; o binômio consumo consciente–recursos minerais preservados.
Interaciologia: a interação do homem com o meio ambiente; a interação legislação mineral–legislação civil.
Crescendologia: o crescendo recurso mineral–reserva mineral–lavra; o crescendo Ética Humana–Bioética–Cosmoética; o crescendo recursos inferidos–recursos indicados–recursos
medidos.
Trinomiologia: o trinômio Direitologia-Legislogia-Paradireitologia aplicado ao Geodireito.
Polinomiologia: o polinômio carência emocional–sedução midiática–consumo desmedido–demanda de recursos minerais; o polinômio leis-direitos-deveres-cidadania.
Politicologia: a cosmoeticocracia; a cosmocracia; a democracia; a geocracia; a evoluciocracia; a juridicocracia; a minerocracia.
Legislogia: as leis para recuperação de áreas degradadas pelas mineradoras.
Filiologia: a legislofilia; a neofilia; a geofilia; a direitofilia; a cosmoeticofilia; a evoluciofilia; a conscienciofilia.
Maniologia: a consumomania.
Mitologia: o mito da terra sem lei; o mito da Natureza inesgotável.
Holotecologia: a juridicoteca; a politicoteca; a geoteca; a convivioteca; a coerencioteca;
a cosmoeticoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Direitologia; a Legislogia; a Jurisdiciologia; a Geologia; a Intrafisicologia; a Sociologia; a Governologia; a Geopoliticologia; a Politicologia; a Evoluciologia;
a Cosmoeticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a conscin cosmoética; o ser interassistencial; a conscin
enciclopedista; a conscin decisora; a conscin paradireitóloga; o ser desperto.
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Masculinologia: o geólogo; o advogado; o minerador; o legislador; o fiscal mineral;
o superficiário; o intelectual; o escritor; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o reeducador; o autopesquisador; o conscienciólogo; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o exemplarista; o reciclante existencial; o inversor existencial;
o projetor consciente; o tertuliano; o teletertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de
obra; o homem de ação.
Femininologia: a geóloga; a advogada; a mineradora; a legisladora; a fiscal mineral;
a superficiária; a intelectual; a escritora; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora
intrafísica; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a reeducadora; a autopesquisadora; a consciencióloga; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a exemplarista; a reciclante existencial; a inversora existencial;
a projetora consciente; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de
obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens legislator; o Homo sapiens legislogus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens
principiologus; o Homo sapiens politicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: Geodireito Universalista = a aplicação cosmoética das leis minerais, objetivando o atendimento da Sociedade e o desenvolvimento sustentável; Geodireito Corporativista = a aplicação anticosmoética das leis minerais, visando atender interesses espúrios de empresas
e governos.
Culturologia: a cultura legislativa; a cultura das interrelações sociopolíticas; a cultura
da Cosmoeticologia; a cultura do desenvolvimento sustentável.
Taxologia. Sob a ótica da Legislogia Mineral, eis, por exemplo, em ordem alfabética,
6 regimes de aproveitamento das substâncias minerais, vigentes no Brasil (Ano-base: 2013):
1. Autorização: permite trabalhos de pesquisa ou exploração mineral para a definição,
avaliação e determinação da exequibilidade da jazida e da economicidade do depósito.
2. Concessão de lavra: concede, para jazida comprovada, direito de extrair minério.
3. Extração: aplicada somente para substâncias minerais utilizadas na construção civil.
4. Licenciamento: faculta, exclusivamente a proprietário do solo ou a quem tiver autorização, aproveitar o minério em área de até 50 hectares pertencente à pessoa jurídica de direito
público.
5. Monopólio: inclui atividades econômicas relacionadas à exploração e extração de minerais nucleares, além de biocombustíveis.
6. Permissão de lavra garimpeira: permite a extração imediata de depósito mineral lavrável, independentemente de trabalhos prévios de pesquisa.
Caracterologia. Consoante a Jurisdiciologia, eis, na ordem alfabética, dentre outras, 20
normas da legislação brasileira associadas ao Geodireito, aplicadas em âmbito nacional e internacional (Ano-base: 2013), seguidas das respectivas datas do início de vigência:
01. Decreto Legislativo N. 182 (15.12.1999): aprova o texto do acordo celebrado entre
o governo brasileiro e a Associação dos Países Produtores de Estanho.
02. Decreto Legislativo N. 207 (11.09.2002): dispõe sobre o garimpo de Serra Pelada (PA).
03. Decreto-Lei N. 227 (27.02.1967): abrange o código de mineração.
04. Decreto-Lei N. 4.146 (04.03.1942): trata da proteção de depósitos fossilíferos.
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05. Decreto-Lei N. 7.841 (08.08.1945): discorre sobre o código de águas minerais.
06. Lei N. 4.076 (23.06.1962): regula o exercício da profissão de geólogo.
07. Lei N. 6.938 (31.08.1981): legisla a política nacional do meio ambiente.
08. Lei N. 9.055 (01.06.1995): trata da extração, industrialização, utilização, comercialização e transporte das fibras naturais e artificiais, asbesto e produtos derivados.
09. Lei N. 9.605 (12.02.1998): dispõe sobre sanções penais e administrativas derivadas
de atividades lesivas ao meio.
10. Lei N. 9.993 (24.07.2000): define os recursos da compensação financeira pelo uso
de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e exploração de recursos minerais para o setor de Ciência e Tecnologia.
11. Lei N. 10.743 (09.10.2003): institui, no Brasil, o Sistema de Certificação do Processo de Kimberley (SCPK) relativo à exportação e à importação de diamantes brutos.
12. Lei N. 11.685 (02.06.2008): comporta o estatuto do garimpeiro.
13. Portaria do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) N. 1 (04.03.2005): constitui grupo de trabalho para propor diretrizes para ações conjuntas visando o aproveitamento dos recursos minerais de modo sustentável.
14. Portaria do Departamento de Logística do Exército (DLOG) N. 18 (07.11.2005):
define normas administrativas relativas às atividades com o uso de explosivos.
15. Portaria N. 152 (23.03.2004): institui a classificação de rochas ornamentais e de revestimento.
16. Portaria N. 178 (12.04.2004): estabelece o regimento de permissão de lavra garimpeira.
17. Portaria N. 263 (13.07.2010): disciplina a aplicação de autos de paralisação e interdição nas ações de fiscalização do DNPM.
18. Portaria N. 373 (27.10.2010): institui os direitos minerários incidentes no perímetro
do parque nacional da Serra da Canastra.
19. Portaria Interministerial N. 917 (06.07.1982): estabelece obrigações para minas
de carvão mineral preservarem a integridade ambiental.
20. Portaria do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) N. 55 (14.03.1990): regulamenta a coleta, por estrangeiros, de dados e materiais científicos no território brasileiro.
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 Geodireito, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antidireito: Parapatologia; Nosográfico.
02. Assistência geológica: Intrafisicologia; Neutro.
03. Bem: Intrafisicologia; Neutro.
04. Campo de coexistência: Geopoliticologia; Neutro.
05. Consciência política: Politicologia; Neutro.
06. Dardanologia: Intrafisicologia; Nosográfico.
07. Empreendimento sustentável: Intrafisicologia; Neutro.
08. Fraude científica: Cosmoeticologia; Nosográfico.
09. Legislogia: Direitologia; Homeostático.
10. Lei suprema: Politicologia; Homeostático.
11. Paradireito: Cosmoeticologia; Homeostático.
12. Paradireitologia: Cosmoeticologia; Homeostático.
13. Paralegislogia: Paradireitologia; Homeostático.
14. Política pública errada: Antipoliticologia; Nosográfico.
15. Terra-de-todos: Intrafisicologia; Homeostático.
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A LEGISLAÇÃO MINERAL DEFINE A EXTRAÇÃO ADEQUADA DOS RECURSOS MINERAIS, MATÉRIA-PRIMA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IMPRESCINDÍVEIS ÀS NECESSIDADES INTRAFÍSICAS DAS CONSCIÊNCIAS EM GERAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já havia pensado nas implicações legais e cosmoéticas da utilização de recursos naturais finitos? Na escala simples de 1 a 5, qual o nível de entendimento sobre a importância das substâncias minerais no auxílio da realização da proéxis?
Webgrafia Específica:
1. Almg.com.br; Notícias; Deputados apresentam sugestões ao novo código de mineração; Notícia; Website; Belo Horizonte, MG; 16.09.2013; 15h28; Seção: Acompanhe; disponível em: http:www.almg.gov.br.acompa
nhe.noticias.arquivos.2013.09.16comissao_minas_e_energia_audiencia_mineracao.html; acesso em: 02.10.2013; 18h55.
2. Departamento Nacional de Produção Mineral; Legislação; disponível em: http.www.dnpm.gov.br.conteudo.asp?IDSecao=67; acesso em: 26.09.2013; às 21h00.

G. C.
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GEOMEDICINA
(INTRAFISICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A Geomedicina é a especialidade interdisciplinar das Geociências e as Ciências da Saúde, aplicada aos conhecimentos específicos, sistemáticos, técnicos ou pesquisas voltadas aos fatores geológicos ambientais e minerais relacionados à saúde dos homens, dos animais
e vegetais.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O prefixo geo vem do idioma Grego, gê, “terra; país; região”. A palavra
Medicina provém do idioma Latim, medicina, “Arte de curar; edicina; medicamento; remédio”.
Apareceu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Geologia Médica. 2. Geologia Química Médica.
Neologia. As duas expressões compostas Geomedicina Teórica e Geomedicina Prática
são neologismos técnicos da Intrafisicologia.
Antonimologia: 1. Geologia Econômica. 2. Geologia Estrutural. 3. Geologia Histórica.
Estrangeirismologia: a contamination; a Epidemiology; a Toxicology; o background;
a water hardness; a remediation; a geophagy; a Environmental Pathology; a Comisión para las Ciencias Geológicas en la Planificación Ambiental (Commission on Geological Sciences for Environment Planning, COGEOENVIRONMENT); a Medical Geology.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à colaboração cosmoética entre os profissionais de saúde e as sociedades geológicas.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Geomedicina: saúde ambiental. Geomedicina: ciência evolutiva.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da sobrevivência humana e subumana; o holopensene dos estudos geoambientais de contaminações naturais; o holopensene para estudos de remediação ambiental; o holopensene da Geomedicina aplicado no esforço de resolver local e globalmente as questões de saúde; o holopensene da educação ambiental para as populações afetadas
por efeitos adversos da natureza; os padrões holopensênicos anticosmoéticos; os poluciopensenes;
a poluciopensenidade; os antipensenes; a antipensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os tecnopensenes;
a tecnopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade.
Fatologia: a atividade científica da Geomedicina ainda recente, inovadora e pouco conhecida no Brasil; as equipes multidisciplinares em prol da saúde; a divulgação e inserção da nova disciplina em cursos de Geologia e de Medicina; a integração das áreas de pesquisa de Geoquímica Ambiental, de Epidemiologia e de Ecotoxicologia; a parceria desejável das instituições federais, estaduais e municipais do setor de Saúde Pública e Ambiente; a exposição humana às contaminações naturais; a doença geoquímica; as doenças de veiculação hídrica; as correlações entre
a geoquímica e os dados de mortalidade ou de incidência de doenças em humanos e pré-humanos;
o banco de dados referencial do território nacional em materiais geológicos relacionados à estudos ambientais; as estratégias e tecnologias na área de Geoquímica Ambiental para reparação do
ambiente; o diagnóstico de solos com deficiências em micro e macronutrientes para a agricultura;
a padronização e certificação laboratorial química para materiais geológicos em estudos ambientais; o tratamento e interpretação de dados com fins multidisciplinares relacionados ao ambiente
e à saúde pública; a caracterização geoquímico ambiental das zonas de recarga de aquíferos; a determinação da extensão da pluma de contaminação nas águas superficiais e subterrâneas; o fato de
os mapas de vulnerabilidade de solos e de águas subterrâneas representarem alardes desnecessá-
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rios à população; os programas de comunicação de risco e de educação ambiental para a população; a patologia ambiental afetando a saúde consciencial; a patologia somática causadora de distúrbios psíquicos; o entendimento do paradigma consciencial no trabalho interdisciplinar emergente; a abrangência da vivência da megafraternidade por meio dos cuidados à Natureza.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático facilitado diante
das energias imanentes (EI); a sinalética energética e parapsíquica pessoal reveladora da energia
imanente; a inexpressiva experimentação cotidiana quanto ao uso de energias imanentes; a geoenergia; a hidroenergia; a zooenergia; as bioenergias; o acesso retrocognitivo a retrovidas podendo
determinar a cura de certas enfermidades; as repetições patológicas de experiências multisseculares
na degradação ambiental.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo saúde pública–saúde do ambiente.
Principiologia: os princípios da Geologia; os desafios dos princípios da Química Verde; o princípio da preservação da saúde; os princípios da Medicina; o princípio da solidariedade; o princípio da colaboração entre cientistas; o princípio da descrença (PD).
Codigologia: a aplicação do código pessoal de Cosmoética (CPC); a ampliação do código
grupal de Cosmoética (CGC); o código ambiental; o Código Florestal; o código de mineração.
Teoriologia: a teoria geomédica em cursos de Geologia e Medicina; a teoria da geoquímica médica interassistencial; a teoria científica entre os fatores ambientais e problemas de
saúde; a teática da saúde consciencial.
Tecnologia: as técnicas de reparação ambiental; as técnicas de identificação das contaminações naturais e antropogênicas; as técnicas de interpretação de dados para fins multidisciplinares; as técnicas de mapeamento das doenças endêmicas relacionadas à geoquímica.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico multidimensional interassistencial;
o autocomprometimento no voluntariado institucional; os voluntários em ONGs de proteção ambiental; o voluntariado político.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paradireitologia; o laboratório
conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da
Reeducaciologia; o laboratório conscienciológico da Conviviologia; o laboratório conscienciológico da Terra.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Geologia; o Colégio Invisível da Intrafisicologia.
Efeitologia: o efeito estufa; o efeito dos aerossóis; o efeito das tempestades de areia;
o efeito dos vulcões de lama; o efeito dos seeps de hidrocarbonetos; o efeito dos hidratos de gás;
os efeitos da contaminação das águas superficiais e subterrâneas; os efeitos da exposição ambiental e humana à substâncias orgânicas; os efeitos negativos da exposição aos metais pesados;
o efeito da perfuração de poços tornar-se um problema de saúde pública; os efeitos da intoxicação química na saúde humana; os efeitos do crescimento urbano sem limites; os efeitos da destruição da camada de ozônio; os efeitos do perigo da extinção de espécies selvagens; os efeitos
do desenvolvimento sustentável; os efeitos da convenção sobre armas químicas; os efeitos das
mudanças climáticas; os efeitos das atividades industriais; os efeitos das atividades humanas; os
efeitos adversos relacionados aos elementos e substâncias tóxicas.
Neossinapsologia: a aplicação da Cosmoética Ambiental gerando neossinapses; o desenvolvimento de neossinapses interassistenciais proporcionado pelo contato entre profissionais
de saúde e geocientistas.
Ciclologia: o ciclo vida intrafísica–vida extrafísica; o ciclo das doenças regionais; o ciclo do ambiente renovador; o ciclo risco de contaminação–planejamento de políticas de saúde
pública–reeducação ambiental das populações afetadas.
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Enumerologia: a educação ambiental; a educação geológica; a educação geoquímica;
a educação antropogênica; a educação ecotoxicológica; a educação epidemiológica; a educação
geomédica.
Binomiologia: o binômio causa-efeito; o binômio perigo-consequência; o binômio ambiente–humanidade; o binômio acidente ambiental–geopolítica recuperadora; o binômio equilíbrio ambiental–desenvolvimento econômico; o binômio ciência médica de equipe–geocientistas
entrosados; o binômio processos geológicos–conhecimento dos metais; o binômio concentração
de metais–avaliação de riscos; o binômio ambiente superficial–bem natural respeitável.
Interaciologia: a interação Geologia-Biologia; a interação políticas públicas–gestão
responsável; a interação água-rocha-mineral; a interação ciências da Terra–ciências da vida–ciências da medicina; a interação atividades humanas–redistribuição de metais não prejudiciais
à saúde dos homens e dos animais.
Crescendologia: o crescendo monovisão-cosmovisão; o crescendo fatores geológicos
naturais–saúde–bem-estar; o crescendo fortalecer pesquisas–integrar conhecimentos–reduzir
ameaças ambientais para a saúde.
Trinomiologia: o trinômio geologia-saúde-soluções.
Polinomiologia: as ações públicas no polinômio gestão municipal–gestão estadual–gestão federal–gestão internacional; o polinômio das relações diretas ar-água-solo-nutrientes.
Antagonismologia: o antagonismo ambiente natural contaminado / ambiente natural
recuperado; o antagonismo relação deficiente dos elementos / relação tóxica dos elementos;
o antagonismo elementos essenciais à saúde / elementos nocivos à saúde; o antagonismo elementos químicos redutores de efeitos nocivos / elementos químicos concentrados de efeitos anulados.
Paradoxologia: o paradoxo da biodisponibilidade química dos elementos potencialmente prejudiciais com risco mínimo para a saúde; o paradoxo das anomalias geoquímicas naturais
causadoras de endemias.
Politicologia: as políticas de saúde pública em áreas onde são idenficados os riscos de
contaminação da população por elementos químicos; a cientificocracia; a democracia; a discernimentocracia; a paracienciocracia; a paradireitocracia; a assistenciocracia; a cosmoeticocracia;
a evoluciocracia.
Legislogia: a lei da assistencialidade; a lei da sobrevivência do mais apto; as leis da
Natureza; as leis da Fisiologia Humana; as leis da sobrevivência humana; as leis da bioquímica
humana.
Filiologia: a geofilia; a conscienciofilia; a evoluciofilia; a cosmoeticofilia; a politicofilia;
a ecofilia; a imunofilia.
Fobiologia: a aerofobia; a botanofobia; a bacteriofobia; a dermatofobia; a hidrofobia.
Sindromologia: a síndrome da mediocrização; a síndrome da insegurança; a síndrome
da procrastinação; a síndrome do consumismo; a síndrome do gersismo; a síndrome das catástrofes ambientais.
Maniologia: a controlemania; a tecnomania; a ecomania; a politicomania; a patomania;
a potomania; a antimania.
Mitologia: o mito naturalista; o mito materialista; o mito geológico; o mito grego Gea;
os mitos antigos sobre terremotos; os mitos modernos da Natureza intocada.
Holotecologia: a assistencioteca; a evolucioteca; a experimentoteca; a higienoteca; a hidroteca; a geografoteca; a geoteca; a globoteca; a cosmoeticoteca.
Interdisciplinologia: a Geomedicina; a Intrafisicologia; a Geologia; a Geopoliticologia;
a Mesologia; a Conviviologia; a Evoluciologia; a Governologia; a Sociologia; a Cosmoeticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin
lúcida; a conscin cosmoética; a consréu ressomada; a conscin ambientalista; a conscin pesquisadora; a conscin paradireitóloga; a conscin priorizadora ambiental.
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Masculinologia: o geólogo; o conhecedor da geoenergia; o revigorador hidroenergético;
o renovador bioenergético; o médico; o sustentador da saúde; o divulgador biomédico; o experimentador geoquímico; o veterinário; o biólogo; o odontólogo; o toxicologista; o agrônomo; o técnico de mineração; o garimpeiro; o amostrador; o petrólogo; o mineralogista; o pedólogo; o naturalista; o reeducador; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial;
o intermissivista; o compassageiro evolutivo; o completista; o autodecisor; o comunicólogo; o duplista; o conviviólogo; o conscienciólogo; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o exemplarista;
o intelectual; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a geóloga; a conhecedora da geoenergia; a revigoradora hidroenergética;
a renovadora bioenergética; a médica; a sustentadora da saúde; a divulgadora biomédica; a experimentadora geoquímica; a veterinária; a bióloga; a odontológa; a toxicologista; a agrônoma;
a técnica de mineração; a garimpeira; a amostradora; a petróloga; a mineralogista; a pedóloga;
a naturalista; a reeducadora; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a intermissivista; a compassageira evolutiva; a completista; a autodecisora; a comunicóloga; a duplista; a convivióloga; a consciencióloga; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a exemplarista; a intelectual; 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 scientificus; o Homo sapiens geopoliticus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens lucidus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens
despertus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens materialis; o Homo sapiens biophilicus; o Homo sapiens reurbanisatus.
V. Argumentologia
Exemplologia: Geomedicina Teórica = a aquisição metódica e hipotética do conhecimento entre os fatores geológicos ambientais e minerais e a sa de dos organismos vivos; Geomedicina Prática = a aplicação teática do conhecimento na prevenção possível da influência entre os
fatores geológicos ambientais e minerais e a sa de dos organismos vivos.
Culturologia: a cultura da contaminação dos ambientes; a cultura de proteção ambiental; a cultura da saúde familiar; a cultura da saúde pública; a cultura da saúde consciencial;
a cultura do desenvolvimento sustentável; a cultura da produtividade; a cultura científica.
Tabelologia. Conforme a Experimentologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 10
substâncias químicas não essenciais e respectivas fontes antropogênicas associadas aos principais
efeitos toxicológicos prejudiciais aos seres vivos:
Tabela – Metais Não Essenciais / Fontes antropogênicas / Efeitos toxicológicos
Nos

Metais Não
Essenciais

01.

Alumínio (Al)

02.

Antimônio (Sb)

Fontes Antropogênicas
Mineração; máquinas; ornamentos; latas; janelas; fiação; bicicletas; antiácidos;
desodorantes
Queima de florestas e carvão; fundição e refino do
metal; fontes veiculares

Efeitos Toxicológicos
Neurotóxico; dano nos ossos,
no cérebro, no sistema renal
e reprodutivo; anorexia
Pulmonares, cardiovasculares; câncer; irritação na pele
e olhos
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Metais Não
Essenciais

Fontes Antropogênicas

Efeitos Toxicológicos

03.

Arsênio (As)

Fundições; combustão e cinzas de carvão; biometilação

Alterações imunológicas na
pele, mucosas, sistema nervoso, medula óssea, fígado, pele; câncer interno

04.

Bário (Ba)

05.

Chumbo (Pb)

Nos

06.

Cobre (Cu)

07.

Cromo (Cr)

08.

Mercúrio (Hg)

09.

Níquel (Ni)

10.

Zinco (Zn)

Mineração; refino; queima
de combustíveis; ressuspensão de poeira de solo
Refino e fundição do metal;
descarte de baterias; queima
de gasolina aditivada
Mineração; fundições; queima de carvão; tintas; pigmentos; fertilizantes
Galvanoplastia; produtos
têxteis; couro; tintas e corantes; queima de florestas
Garimpagem, mineração, refino; lâmpadas; termômetros; pilhas; antissépticos;
eletrônicos; conservante de
vacinas
Resíduo de óleo combustível;
mineração e refino; queima
de lixo
Mineração e refino; queima
de carvão e lixo de componentes elétricos

Taquicardia; distúrbios na
pressão; fraqueza muscular
Distúrbios nos sistemas hematológico, renal, nervoso
Hipoproteinemia; problemas
circulatórios; dano renal
e hepático
Dermatite de contato; imunossupressão; irritação respiratória; alteração no DNA
Danos ao sistema nervoso,
sanguíneo, renal e reprodutivo
Asma crônica; dermatites de
contato; câncer
Irritação pulmonar e intestinal

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 Geomedicina, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Água: Hidrologia; Neutro.
02. Assistência geológica: Intrafisicologia; Neutro.
03. Benesse planetária: Intrafisicologia; Neutro.
04. Chão: Intrafisicologia; Neutro.
05. Educação ambiental: Reeducaciologia; Neutro.
06. Evoluciologia: Pensenologia; Homeostático.
07. Geodireito: Direitologia; Neutro.
08. Holopensene interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
09. Horizontalidade interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
10. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
11. Interassistenciologia: Conviviologia; Homeostático.
12. Paradireito: Cosmoeticologia; Homeostático.
13. Suprimento vital: Intrafisicologia; Neutro.
14. Vida ecológica: Intrafisicologia; Homeostático.
15. Vida humana: Intrafisicologia; Neutro.
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O ELO MULTIDISCIPLINAR EMERGENTE ENTRE GEOMEDICINA, AMBIENTE E SAÚDE, MANIFESTA EXERCÍCIO
DE FRATERNIDADE, OFERECENDO MEGAOPORTUNIDADE
DE APRIMORAMENTO INTERASSISTENCIAL COSMOÉTICO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, reconhece os benefícios das ciências multidisciplinares em prol da saúde humana, dos princípios conscienciais e do ambiente? Quais posturas
têm adotado para contribuir com tal interrelação?
Bibliografia Específica:
1. Moynahan, E. J.; Trace Elements in Man; Artigo; Philosophical Transactions of Royal Society of London;
Revista; Mensário; Vol. 288; N. 1.026; Série: Environmental Geochemistry and Health; 8 ilus.; 29 refs.; University Press;
Cambridge; UK; 1980; páginas 65 a 79.
2. Santos, Aline Diorio; Sígolo, Joel Barbugiano; Análise e Avaliação Toxicológica de Metais do Parque Ibirapuera (SP); Artigo; Anais do XIII Congresso Brasileiro de Geoquímica; & III Simpósio de Geoquímica dos Países do
Mercosul; Gramado, RS; 09-14.10.11; 1 ilus.; 4 tabs.; 3 refs.; Gramado, RS; Outubro, 2011; páginas 1.923 a 1.926.
2. Selinus, Olle; Geologia Médica; Artigo; Workshop Internacional de Geologia Médica, Rio de Janeiro,
Brasil; Junho, 2005; Geologia Médica no Brasil: Efeitos dos Materiais e Fatores Geológicos na Saúde Humana, Animal
e Meio Ambiente; CPRM–Serviço Geológico do Brasil; Rio de Janeiro, RJ; 2006; páginas 1 a 5.
3. Silva, Cassio Roberto; Geologia Médica no Brasil; Artigo; Workshop Internacional de Geologia Médica,
Rio de Janeiro, Brasil; Junho, 2005; 3 ilus.; 1 tab.; 25 refs.; Geologia Médica no Brasil: Efeitos dos Materiais e Fatores
Geológicos na Saúde Humana, Animal e Meio Ambiente; CPRM–Serviço Geológico do Brasil; Rio de Janeiro, RJ; 2006;
páginas 6 a 14.

I. T. R.
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GEOPOLÍTICA DESASSEDIADORA
(CONSCIENCIOTERAPIA)
I. Conformática
Definologia. A Geopolítica Desassediadora é o estudo e a aplicação teática da tática, estratégia e logística da territorialidade intra e extraconsciencial (Proxêmica e Paraproxêmica), intra
e extrafísica, multidimensionalmente, a favor da potencialização auto e heteroconsciente da desassedialidade interconsciencial.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O elemento de composição geo vem do idioma Grego, ge, “terra; país; região”. O termo política deriva também do idioma Grego, politiké, “Ciência dos negócios do Estado; administração p blica”. Surgiu no Século XV. O prefixo des vem do idioma Latim, dis ou de
ex, “negação; oposição; falta; separação; divisão; afastamento; supressão”. O vocábulo assédio
deriva do idioma Italiano, assedio, e este do idioma Latim, absedius ou obsidium, “cerco; cilada;
assédio”. Apareceu, no idioma Italiano, no Século XIII. Surgiu, no idioma Português, no Século
XVI.
Sinonimologia: 1. Geografia Política Desassediadora. 2. Geopolítica do desassédio interconsciencial. 3. Territorialidade interconsciencial desassediadora. 4. Proxêmica do desassédio
interconsciencial.
Neologia. As 3 expressões compostas Geopolítica Desassediadora, Minigeopolítica Desassediadora e Maxigeopolítica Desassediadora são neologismos técnicos da Consciencioterapia.
Antonimologia: 1. Temporalidade interconsciencial desassediadora. 2. Cronêmica do
desassédio interconsciencial. 3. Paracronêmica do desassédio interconsciencial.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais.
II. Fatuística
Pensenologia: os holopensenes pessoais, grupais e ambientais.
Fatologia: a Geopolítica Desassediadora; a Geografia Política Antiassédio; o encapsulamento consciencial; as portas, as janelas, as divisórias, as paredes, as cercas e os muros; as fronteiras; os limites; a Socin; a Cognópolis.
Parafatologia: a territorialidade da desassedialidade; as autodefesas extrafísicas; o estado vibracional (EV) profilático; o desassédio da vítima-assediada; o desassédio do algoz-assediador; o conceptáculo intrafísico para o desassédio interconsciencial; a evocação do amparador
extrafísico em vez da evocação do assediador.
III. Detalhismo
Teoriologia: a teoria do assédio individual.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia.
Filiologia: a parapoliticofilia.
Holotecologia: a geografoteca.
Interdisciplinologia: a Consciencioterapia; a Terapêutica; a Paraterapeuticologia; a Patologia; a Parapatologia; a Nosologia; a Nosografia; a Desassediologia; a Intrafisicologia; a Extrafisicologia; a Proxêmica; a Paraproxêmica; a Geografia; a Parageografologia; a Geopolítica;
a Parageopolítica; a Sociologia; a Parassociologia; a Energossomatologia; a Interassistenciologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a consréu ressomada; a consener; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto.
Masculinologia: o guia amaurótico; o satélite de assediador; o assediador; o megassediador (líder); o possessor; o amparador extrafísico; o assediado; o semipossesso; o possesso; os
psicóticos pós-dessomáticos; o amparador intrafísico; o pré-serenão vulgar; o tenepessista; o epicon lúcido; o conscienciólogo.
Femininologia: a guia amaurótica; a satélite de assediador; a assediadora; a megassediadora (líder); a possessora; a amparadora extrafísica; a assediada; a semipossessa; a possessa; as
psicóticas pós-dessomáticas; a amparadora intrafísica; a pré-serenona vulgar; a tenepessista;
a epicon lúcida; a consciencióloga.
Hominologia: o Homo sapiens parageopoliticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: Minigeopolítica Desassediadora = a vivência da teática da territorialidade desassediadora aplicada especificamente à pessoa assediada assistida; Maxigeopolítica Desassediadora = a vivência da teática da territorialidade desassediadora aplicada à Instituição Conscienciocêntrica (IC).
Câmara. Sob a ótica da Consciencioterapia, a conscin entra no ambiente intrafísico –
o holopensene defendido da câmara desassediadora, por exemplo, ao modo do Holociclo do
CEAEC – e se sente melhor. Os assediadores extrafísicos esperam fora daquele ambiente e, não
raro, são encaminhados, depois, a partir da parte externa da Instituição, quando a vítima sai em
condição defensiva melhor ou enxaguada com as energias conscienciais (ECs) da câmara desassediadora.
Ofiex. De acordo com a Extrafisicologia, a Parageopolítica Desassediadora alcança o pico máximo de resultados nos trabalhos assistenciais desenvolvidos pelo praticante da tenepes, homem ou mulher, conjuntamente com o amparador das práticas diárias e o amparador especializado da ofiex (laborex).
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 Geopolítica Desassediadora, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Amparo extrafísico: Assistenciologia; Homeostático.
2. Autocura: Consciencioterapia; Homeostático.
3. Autovigilância ininterrupta: Consciencioterapia; Homeostático.
4. Coniunctio: Conviviologia; Neutro.
5. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
6. Ofiexologia: Assistenciologia; Homeostático.
7. Pararrealidade: Extrafisicologia; Neutro.

Enciclopédia da Conscienciologia

11429

A GEOPOLÍTICA DESASSEDIADORA, NA CONDIÇÃO
DE ARTIGO DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA O BEM-ESTAR DA HUMANIDADE, AINDA SERÁ INDISPENSÁVEL, POR VÁRIOS MILÊNIOS, NO PLANETA TERRA.
Questionologia. Você já foi protagonista das técnicas da Geopolítica Desassediadora
desempenhando qual papel: o do assediado ou o do desassediador? É voluntário nas ICs da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI), por exemplo, na Cognópolis, no
Conscienciocenter, Discernimentum ou na UNICIN, em Foz do Iguaçu?
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 233, 273, 333, 563 e 588.
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GEOPOLÍTICA TENEPESSOLÓGICA
(COSMOVISIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A Geopolítica Tenepessológica é o estudo e a aplicação teática da tática,
estratégia e logística da territorialidade da tarefa energética pessoal (tenepes), a favor da potencialização do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial incluindo as perspectivas espacial
geográfico-ecológica, temporal e multidimensional.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O primeiro elemento de composição geo vem do idioma Grego, ge, “terra;
país; região”. O termo política deriva também do idioma Grego, politiké, “Ciência dos negócios
do Estado; administração p blica”. Surgiu no Século XV. A palavra tarefa procede do idioma
Árabe, tarîha, “quantidade de trabalho que se impõe a alguém”, derivada de tarah, “lançar; arrojar; impor a aquisição de alguma mercadoria a determinado preço”. Apareceu no Século XVI.
O vocábulo energético provém do idioma Grego, energêtikós, “ativo; eficaz”. Surgiu no Século
XX. O termo pessoal vem do idioma Latim, personalis, “pessoal”. Apareceu no Século XIII.
O segundo elemento de composição logia deriva do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado;
exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”.
Sinonimologia: 1. Geografia Política Tenepessológica. 2. Ciência da vinculação geográfica tenepessológica. 3. Proxêmica interassistencial de tenepessistas.
Neologia. As 3 expressões compostas Geopolítica Tenepessológica, Geopolítica Tenepessológica Fronteiriça e Geopolítica Tenepessológica Transfronteiriça são neologismos técnicos da Cosmovisiologia.
Antonimologia: 1. Cronêmica Tenepessológica. 2. Geopolítica Assediológica. 3. Geopolítica Fronteiriça.
Estrangeirismologia: o geopolitcs assistential map; as performances tenepessológicas
da conscin; o exame dos aftereffects da tenepes; a pré-instalação do Ofiexarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Geopolítica Interassistencial.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene tenepessista; o holopensene grupal da Interassistenciologia; o holopensene terapêutico; o holopensene doador; o holopensene retransmissor da Central
Extrafísica de Energia (CEE); o holopensene esclarecedor; os tenepessopensenes; a tenepessopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade;
os proexopensenes; a proexopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade.
Fatologia: a Geopolítica Tenepessológica; os fenômenos demográficos e econômicos influenciados pela posição geográfica; a matriz geopolítica da conscin; a autovinculação do tenepessista na Cognópolis; a influência da vizinhança nas práticas tenepessológicas; as relações interassistenciais do tenepessista; a prática da tenepes no horário da angústia humana (de 18 às
22h); a ocupação do condomínio cognopolitano com maior número de tenepessistas; o poderio interassistencial da tenepes; a Cognópolis Foz do Iguaçu enquanto exemplo de Geopolítica Tenepessológica; a Geopolítica da convivialidade interassistencial; os conflitos resultantes do acúmulo
de conscins e consciexes; os direitos e deveres individuais dos cognopolitanos; as concessões;
a integração física dos condomínios cognopolitanos; as medidas protecionistas contra a criminalidade permitindo maior segurança aos tenepessistas; a Geopolítica Tenepessológica associada
à proteção da biodiversidade; a residência proexogênica mergulhada no verde; a trilha ecológica
Via Forestalis; o Parque Nacional do Iguaçu (PNI); a Mata do Buba, na Cognópolis Foz, enquan-
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to Zona Especial de Preservação (ZEP); as áreas de preservação permanente (APPs) ao longo do
rio Tamanduazinho; a geoenergia; a fitoenergia; a hidroenergia; o oásis tenepessológico; as temdências demográficas e econômicas do Bairro Cognópolis; as neoestratégias do desenvolvimento
geopolítico facilitando a qualificação interassistencial; a prospectiva quanto às reverberações da
Geopolítica Tenepessológica; os tenepessistas da Associação Internacional de Longevidade
(LONGEVITÀ); a pré-IC Instituto Cognopolitano de Geografia e Estatística (ICGE).
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os bolsões energéticos assistenciais; a Parageografologia das Centrais Extrafísicas associadas aos tenepessistas;
o agrupamento parapopulacional; os paracampi dos Cursos Intermissivos (CIs); a participação
dos amparadores no paravoluntariado tenepessológico; a assistência aos tenepessistas; a assistência às ofiexes; a Parageopoliticologia Tenepessológica.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo ambiente ecológico–ambiente assistencial; o sinergismo
transmissões energéticas–bem-estar íntimo; o sinergismo número de tenepessistas–intensificação
energética; o sinergismo habilidade parapsíquica–aplicação cosmoética; o sinergismo do uso do
espaço geográfico no exercício da interassistencialidade; o sinergismo da geopolítica do holopensene energético homeostático predispondo a interassistência.
Principiologia: o princípio do entrosamento geopolítico; o princípio da convivialidade
evolutiva; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); a associação de princípios evolutivos na
Geopolítica Tenepessológica.
Codigologia: a necessidade de coerência entre o código pessoal de Cosmoética e as
condutas diárias do tenepessista; o código grupal de Cosmoética (CGC) influenciando a Geopolítica Tenepessológica.
Teoriologia: a teoria da Geografia Política; a teoria da interdisciplinaridade da Geopolítica; a teoria e prática da tenepes pessoal; a atuação teática dos intermissivistas tenepessólogos
agrupados na Cognópolis.
Tecnologia: as técnicas terapêuticas; a Geopolítica da doação de 50 minutos diários na
técnica da tarefa energética pessoal.
Voluntariologia: a Geopolítica dos doadores voluntários de ECs sadias; os voluntários
tenepessistas das Instituições Conscienciocêntricas (ICs); o voluntariado conscienciológico potencializador da interassistencialidade; os voluntários tenepessistas-docentes-itinerantes da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI); a Geopolítica dos duplistas tenepessólogos harmonizados ao voluntariado tarístico; o assentamento intraconsciencial do voluntário tenepessista veterano; o entrosamento do paravoluntariado e voluntariado tenepessológico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico da Interassistenciologia; o laboratório conscienciológico das fitoenergias; o laboratório conscienciológico da sinalética energética parapsíquica; o laboratório conscienciológico da
Intrafisicologia; o laboratório conscienciológico diuturno de convivência na Cognópolis; o laboratório conscienciológico da Proexologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colégio Invisível da Ofiexologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Energossomatologia; o Colégio Invisível dos Priorizadores Evolutivos; o Colégio Invisível da Cosmovisiologia.
Efeitologia: os efeitos da concentração de tenepessistas; os efeitos da proxêmica dos tenepessistas na condição de piões interdimensionais; os efeitos das ondas de energia transmitidas
pelo tenepessista; os efeitos das exteriorizações energéticas extras ou emergenciais; os efeitos da
assepsia das assinaturas pensênicas negativas do tenepessista, decorrentes dos contatos diários
nas últimas 24 horas; os efeitos da Geopolítica Tenepessológica potencializada na tríplice fronteira (Trifron); os efeitos da consolidação tenepessológica na aquisição da ofiex.
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Neossinapsologia: as parassinapses interassistenciais; a Geopolítica Tenepessológica
geradora de neossinapses; o fomento de neossinapses autevolutivas na assistencialidade a partir
do agrupamento de tenepessistas; as paraneossinapses advindas da prática da tenepes; as paraneossinapses intermissivistas recuperadas na tenepes.
Ciclologia: a otimização do ciclo multiexistencial pessoal (CMP) a partir da tenepes;
o ciclo evolutivo, energético, interassistencial EV–tenepes–ofiex pessoal.
Enumerologia: a Geopolítica baratrosférica; a Geopolítica hibernante; a Geopolítica reciclofílica; a Geopolítica assistenciológica; a Geopolítica proexológica; a Geopolítica ofiexológica; a Geopolítica despertológica.
Binomiologia: o binômio base tenepessológica intrafísica–base ofiexológica extrafísica;
o binômio Geopolítica local–Geopolítica global; o binômio Geopolítica Tenepessológica-Geopolítica autoral.
Interaciologia: a interação tenepessista-amparador; a interação voluntariado interassistencial–qualificação energética; a interação vegetação exuberante–base tenepessológica potencializada; a interação ectoplasma botânico–autocompensações energéticas; a interação fitoconvivialidade-zooconvivialidade-hominiconvivialidade; a interação tenepes–centrais extrafísicas; a interação tenepessológica Geopolítica-Parageopolítica.
Crescendologia: o crescendo tenepes jejuna–tenepes veterana–tenepes 24 horas; o crescendo da Geopolítica tacon-tares.
Trinomiologia: o trinômio tenepessista–amparador do assistente–amparador do assistido; o trinômio tenepessistas-ofiexistas-despertos.
Polinomiologia: o polinômio geoenergia-fitoenergia-zooenergia-hidroenergia potencializando a Geopolítica Tenepessológica.
Antagonismologia: o antagonismo Geopolítica estagnadora / Geopolítica reciclofílica.
Paradoxologia: o paradoxo de quanto maior a qualificação da Geopolítica Tenepessológica (Intrafisicologia) mais os tenepessistas se aproximam da paraprocedência (Extrafisicologia).
Politicologia: a proexocracia inerente às Cognópolis; a parapsicocracia da Cognópolis;
a compreensão teática da relação entre evoluciocracia e a interassistenciocracia a partir da tenepes; a política pessoal de sempre buscar excelência nas exteriorizações de energia; a política
de melhoria da qualidade de vida dos cognopolitas priorizando a prática da tenepes; as políticas
pessoais autoprescritas antes, durante e após a tenepes; o regime político democrático da Tenepessologia.
Legislogia: as leis de causa e efeito; as leis condominiais; as leis de preservação da privacidade; as leis da convivialidade sadia; as leis de segurança das fronteiras geopolíticas; as leis
básicas da evolução; a lei dos afins no bolsão tenepessológico; as leis da interassistencialidade;
as leis cosmoéticas.
Filiologia: a tenepessofilia; a conscienciofilia; a interassistenciofilia; a proexofilia; a parapoliticofilia; a gregariofilia; a otimização da evoluciofilia.
Fobiologia: a conviviofobia; a fobia à autexposição preferindo na vida social a Distancêmica ao invés da Proxêmica; a fobia social dificultando a conscin de participar das estratégias interassistenciais na Geopolítica Tenepessológica; a fobia ao comprometimento da radicação vitalícia no Bairro Cognópolis.
Sindromologia: a abolição da síndrome da despriorização consciencial.
Holotecologia: a tenepessoteca; a ofiexoteca; a convivioteca; a assistencioteca; a socioteca; a geografoteca; a proexoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Cosmovisiologia; a Geopoliticologia; a Intrafisicologia; a Tenepessologia; a Interassistenciologia; a Condominiologia; a Priorologia; a Proexologia; a Conviviologia; a Paraecologia; a Holopensenologia; a Autevoluciologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin sensitiva cosmoética; a conscin enciclopedista; as companhias evolutivas; a pessoa
bem intencionada; a conscin avaliadora da própria evolução.
Masculinologia: o tenepessista; o evoluciente; o homem reflexivo; o amparador intrafísico; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o exemplarista; o experimentador; o pesquisador; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o ofiexista;
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 parapercepciologista; o projetor consciente;
o sistemata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra;
o homem de ação.
Femininologia: a tenepessista; a evoluciente; a mulher reflexiva; a amparadora intrafísica; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a exemplarista; a experimentadora; a pesquisadora; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a ofiexista;
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 parapercepciologista; 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 tenepessista; o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens energovibrator; o Homo sapiens geopoliticus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens evolutiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: Geopolítica Tenepessológica Fronteiriça = o mapeamento da localização
física dos tenepessistas dentro dos limites de bairro, cidade, estado, país, continente; Geopolítica
Tenepessológica Transfronteiriça = o mapeamento dos efeitos interassistenciais da tenepes transpondo as fronteiras intrafísicas.
Culturologia: a cultura da autocompetência tenepessológica; a cultura da Interassistenciologia Multidimensional.
Caracterologia. Sob a abordagem da Cosmovisiologia, eis, por exemplo, na ordem lógica, 3 perspectivas e variáveis de análise das relações interassistenciais da Geopolítica Tenepessológica na Cognópolis Foz do Iguaçu:
A. Perspectiva espacial geográfico-ecológica.
1. Fronteira: a cidade de Foz do Iguaçu com localização geopolítica estratégica está inserida em meio ao complexo de habitantes da Tríplice Fronteira, a qual inclui Brasil, Paraguai
e Argentina.
2. Rios: estabelecendo fronteira entre os 3 países, existem os rios Paraná (extensão total
de 3.740 km, 3o mais extenso das Américas e 9o maior do Planeta), e Iguaçu (maior do Paraná, com
910 km, caracterizado pelas 75 quedas d’águas e elevado grau de endemismo .
3. Turistas: as Cataratas do Iguaçu atraem número elevado de turistas, fato registrado
pelo recorde anual de visitação de 1 milhão de pessoas, nos anos de 2005, e 2007 a 2011.

11434

Enciclopédia da Conscienciologia

4. Biogeografia: o Parque Nacional do Iguaçu, localizado a 11,4 km de distância do
Bairro Cognópolis, além de proteger as Cataratas do Iguaçu e diversidade biológica, abriga nas
paráreas correspondentes a comunex avançada Interlúdio.
B. Perspectiva temporal: panorama histórico–sociopolítico.
1. Índios: até 1881, os índios caingangues e guaranis eram os principais moradores das
terras onde mais tarde, seria localizado o município de Foz do Iguaçu. Esta característica só começou a mudar a partir de 1889, com a instalação da Colônia Militar do Iguaçu, a qual representa
o marco da ocupação do lugar por brasileiros.
2. Município: em 1914 foi criado oficialmente o Município do Iguaçu, atraindo novos
colonizadores, representados principalmente pelos imigrantes alemães e italianos, os quais garantiam renda através da produção da erva-mate e corte de madeira.
3. Parque: o Parque Nacional do Iguaçu foi criado em 1939 se tornando o principal
atrativo turístico da cidade e abrigando o maior remanescente de Floresta Atlântica (estacional semidecídua) da Região Sul do Brasil.
4. Comércio: a Ponte Internacional da Amizade, inaugurada em 1965, pemitiu a ampliação do crescimento do comércio entre Brasil e Paraguai gerando o chamado turismo de compras.
5. Itaipu: as obras para a construção da Itaipu Binacional iniciaram em 1974, com as primeiras edificações para abrigar os trabalhadores e, assim, a cidade com apenas duas ruas asfaltadas passou de 33.966 habitantes na década de 70 para 136.321 em 1980.
6. Multiculturalismo: em Foz do Iguaçu existem 73 etnias, circulam 5 moedas – Real,
Peso, Guarani, Dólar e Euro – e comumente são ouvidos nas ruas, além do Português, os idiomas
Espanhol, Inglês, Árabe, Chinês e Guarani (Ano-base: 2012).
7. CEAEC: com a fundação do CEAEC em 1995, pela Cooperativa dos Colaboradores
do IIPC, inicia a migração de voluntários para Foz do Iguaçu, com o pico do deslocamento de intermissivistas ocorrendo em 2003, 2004 e 2005 com aproximadamente 239 pessoas.
8. Cognópolis: o número de cognopolitas residentes em Foz do Iguaçu é de 674, destes,
260 são tenepessistas, dos quais 117 moram no Bairro Cognópolis (Data-base: 25.05.12).
C. Perspectiva multidimensional: efeitos intraconscienciais e parafenomenológicos.
01. Amparologia: entrosamento entre o tenepessista e o amparador extrafísico co-tenepessista.
02. Despertologia: autodesassédio progressivo consolidando a desperticidade.
03. Extrafisicologia: maior conexão com as Centrais Extrafísicas, potencializando as
exteriorizações de energias individuais e grupais.
04. Harmoniologia: melhoria no holopensene cognopolitano em função da ortopensenização diária na tenepes.
05. Holomaturologia: deslanche da compreensão das pararrealidades da vida multidimensional.
06. Megaeuforizaciologia: formação de megaeuforizadores a partir da autoqualificação
tenepessológica.
07. Megafraternologia: priorização do desenvolvimento tenepessológico até a tenepes
24 horas intencionando a tares policármica.
08. Ofiexologia: desenvolvimento da Geopolítica Ofiexológica devido ao aprimoramento e habilitação dos tenepessistas.
09. Parapercepciologia: ampliação do número de parapsiquistas energicistas em decorrência da prática da técnica da tenepes.
10. Traforologia: emprego das potencialidades pessoais do auxiliar em terra durante
a tenepes.
Tabelologia. Eis, dispostos na ordem alfabética, a tabela com 10 locais do Bairro Cognópolis, em Foz do Iguaçu, incluindo moradias em condomínios e campi conscienciológicos
(Ano-base: 2012), com o respectivo número total de moradores e tenepessistas:
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Tabela – Moradias / Moradores / Tenepessistas
Nos

Moradias

Moradores

Tenepessistas

01.

Campus ASSINVÉXIS

03

02

02.

Campus CEAEC

16

14

03.

Campus OIC

04

04

04.

Condomínio Campo dos Sonhos

38

20

05.

Condomínio Cosmoética

18

13

06.

Condomínio Evolução

11

08

07.

Condomínio Serenologia

47

34

08.

Polo Conscienciocêntrico Discernimentum

14

11

09.

Residências independentes

08

05

10.

Villa Conscientia

11

06

Totais

170

117

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 Geopolítica Tenepessológica, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autabrangência: Multidimensiologia; Neutro.
02. Autocenografia existencial: Paracosmovisiologia; Neutro.
03. Autovinculação cognopolitana: Sociologia; Homeostático.
04. Base intrafísica: Projeciologia; Neutro.
05. Campo de coexistência: Geopoliticologia; Neutro.
06. Condomínio cognopolitano: Intrafisicologia; Homeostático.
07. Geopolítica desassediadora: Consciencioterapia; Neutro.
08. Ilha de consciencialidade: Intrafisicologia; Homeostático.
09. Interlúdio: Parageografologia; Homeostático.
10. Localização: Proxêmica; Neutro.
11. Movimentação migratória: Sociologia; Neutro.
12. Radicação vitalícia na Cognópolis: Ressomatologia; Homeostático.
13. Residência proexogênica: Intrafisicologia; Homeostático.
14. Territorialidade individual: Interdimensiologia; Neutro.
15. Vida ecológica: Intrafisicologia; Homeostático.

A GEOPOLÍTICA TENEPESSOLÓGICA AMPLIA O MAXIMECANISMO INTERASSISTENCIAL, APRIMORANDO INÚMERAS
CONSCIÊNCIAS E OS AMBIENTES INTRA E EXTRAFÍSICOS
COM EFEITOS ALÉM DAS FRONTEIRAS TERRITORIAIS.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, já promoveu a autovinculação Geopolítica Tenepessológica em alguma Cognópolis? Admite como relevante tal situação grupal?
Bibliografia Específica:
1. Ferraro, Cristiane; Tenepessografia: Levantamento Bibliográfico e Proposição Taxológica; Artigo;
Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 14; N. 2; Seção: Temas da Conscienciologia; 1 cronologia; 17 enus.; 55 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Abril-Junho, 2010;
páginas 282 a 297.
2. Habib, Igor; Lançamento de Pesquisa Online sobre a Tenepes; Artigo; Edição Especial do V Fórum da
Tenepes & II Encontro Internacional de Tenepessistas; Foz do Iguaçu, PR; 21-23.12.09; Conscientia; Revista; Trimestral;
Vol. 13; N. 1; Seção: Temas da Conscienciologia; 1 E-mail; 15 enus.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Março, 2009; páginas 66 a 78.
3. Leimig, Roberto de A.; Biodiversidade no Campus CEAEC; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol.
14; N. 3; Seção: Temas da Conscienciologia; 17 enus.; 1 gráf.; 32 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Julho-Setembro, 2010; páginas 408 a 446.
4. Lima, Perci; Foz do Iguaçu e sua História; apres. Álvaro Wendhausen de Albuquerque; revisora Neci Dal
Bó Lima; 6 caps.; 103 fotos; 8 refs.; 15 x 20 cm; br.; Edição do Autor; Foz do Iguaçu, PR; 2001; páginas 18 e 20.
5. Ministério do Meio Ambiente; Caderno da Região Hidrográfica do Paraná; 240 p.; 16 caps.; 169 abrevs.;
220 refs.; 28 x 23 cm; br.; Secretaria de Recursos Hídricos; Brasília, DF; 2006; páginas 38 e 92.
6. Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções;
413 caps.; 403 abrevs.; 20 cenografias; 24 discografias; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 240 filmes; 1 foto; 37
ilus.; 168 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 103 musicografias; 25 pinacografias; 240 sinopses; 36 tabs.; 15
websites; glos. 241 termos; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3 a Ed. Gratuita; Associação Internacional
do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR;
2007; página 754.
7. Idem; Manual da Tenepes: Tarefa Energética Pessoal; 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; página 12.
Webgrafia Específica:
1. Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu; História da Cidade; 5 fotos; disponível em: <http://www.pmfi.pr.gov.br/Portal2/home/historia.asp>; acesso em: 19.05.12.

D. R.
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GERONTE EVOLUTIVO
(GERONTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O geronte evolutivo é a consciência, consciex ou conscin, homem ou mulher, com expressiva bagagem evolutiva, conquistada através de autesforços acumulados através
de múltiplas vidas intrafísicas por milênios, exemplificando, hoje, nível de maturidade consciencial evidente.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra geronte vem do idioma Grego, géron, “velho; ancião; em Esparta,
senador”. Surgiu no Século XX. O vocábulo evolutivo procede do idioma Francês, evolutif, de
évolution, e este do idioma Latim, evolutio, “ação de percorrer; de desenrolar”. Apareceu em
1873.
Sinonimologia: 1. Veterano da vida evolutiva. 2. Intermissivista. 3. Proexista.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 43 cognatos derivados do vocábulo geronte:
Gerocomia; gerocômico; gerodermia; gerodérmica; gerodérmico; Gerontagogia; gerontagógico; gerontagogo; gerôntica; gerôntico; gerontismo; gerontista; Gerontocerebrologia; gerontocida; gerontocomia; gerontocômio; gerontocracia; gerontocrata; gerontocrática; gerontocrático;
gerontodemografia; gerontodemográfico; gerontodrama; gerontófila; gerontofilia; gerontofílica;
gerontofílico; gerontófilo; gerontofobia; gerontóloga; Gerontologia; gerontológica; gerontológico; gerontologista; gerontólogo; gerontoteca; gerontoxo; geropensene; geropensenidade; geroterapia; geroterápica; geroterápico; gerotoxo.
Neologia. As 3 expressões compostas geronte evolutivo, geronte evolutivo especializado
e geronte evolutivo cosmovisiológico são neologismos técnicos da Gerontologia.
Antonimologia: 1. Conscin vulgar. 2. Consciência-robô. 3. Consciênçula.
Estrangeirismologia: os elders evolutivos; a seniority; o lifetime; o Proexarium; o right
timing evolutivo; o macrocefalium; o rapport interconsciencial em larga escala.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturidade parapsíquica evolutiva.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal das previsibilidades pessoais; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; o exame da autopensenização; o percentual de
ortopensenes pessoais; a ortopensenidade média; os genopensenes; a genopensenidade; os geropensenes; a geropensenidade.
Fatologia: a Gerontologia evolutiva; a ampla gama de experiências em diversificadas
atividades; a vasta rede de contatos conscienciais empáticos; o extenso leque de atributos conscienciais desenvolvidos; o acervo pessoal de lições evolutivas; a autossaturação com as ilusões intrafísicas.
Parafatologia: o parapsiquismo na infância, na meia-idade e na velhice; o desenvolvimento ao longo dos anos da autovivência do estado vibracional (EV) profilático e da sinalética
energética e parapsíquica pessoal; as múltiplas cicatrizes psicossômicas; a bagagem cognitiva
qualificada evolutivamente após o Curso Intermissivo pré-ressomático.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo geronte evolutivo–gestor evolutivo; o sinergismo das várias inteligências pessoais confluindo com a inteligência evolutiva (IE); o sinergismo maturidade
intrafísica–maturidade evolutiva.
Principiologia: o princípio da descrença; o princípio da autevolução ininterrupta;
o princípio da seriexialidade evolutiva.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) requisitando a utilização interassistencial da sabedoria do veteranismo existencial.
Teoriologia: a teoria da evolução consciencial multiplanetária; a teoria das interprisões
grupocármicas.
Tecnologia: a técnica de mais 1 ano de vida humana.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Gerontes Conscienciológicos; o Colégio Invisível
dos Serenões.
Efeitologia: o efeito do longo tempo existencial aplicado no refinamento de trafores;
o efeito halo do exemplarismo pessoal positivo.
Ciclologia: o ciclo ressoma-dessoma-intermissão; o ciclo multiexistencial pessoal
(CMP); o ciclo vital da experiência humana.
Enumerologia: as plurietnias; as pluriculturas; as plurimesologias; as plurigenealogias;
as plurivinculações; as pluriocupações; as pluribiografias.
Binomiologia: o binômio tempo-esforço; o binômio casuística-fatuística; o binômio paracasuística-parafatuística; o binômio conquistas-derrotas; o binômio automimeses necessárias–
–automimeses dispensáveis.
Interaciologia: a interação Gerontologia-Proexologia; a interação multidotações adquiridas–versatilidade consciencial; a interação holomemória enriquecida–traquejo existencial;
a interação erros renitentes–regressão evolutiva; a interação acertos lúcidos–otimização autevolutiva.
Crescendologia: o crescendo evolutivo vida vegetal–vida subumana–vida humana–vida
mentalsomática pura; o crescendo evolutivo subcerebralidade-cerebralidade-paracerebralidade;
o crescendo evolutivo monovisão-cosmovisão; o crescendo evolutivo sementeira-colheita.
Trinomiologia: o trinômio gerontológico fartura de autexperiências (Erudiciologia)–
–fartura econômico-financeira–fartura de doenças (comorbidades); o trinômio holomaturológico
autodiscernimento-autocosmoética-interassistencialidade.
Polinomiologia: o polinômio etário infância–adolescência–meia-idade–maturidade.
Antagonismologia: o antagonismo maturidade biológica / maturidade evolutiva; o antagonismo calourice evolutiva / veteranismo evolutivo; o antagonismo geronte evolutivo / jovem
evolutivo.
Paradoxologia: o paradoxo do neonato sapiente; o paradoxo inversor existencial–geronte evolutivo; o paradoxo do geronte existencial regredido à condição de animal humano;
o paradoxo geronte dessomado–consciex rejuvenescida.
Politicologia: a meritocracia; a democracia pura.
Legislogia: a lei do maior esforço acelerando o ritmo autevolutivo.
Filiologia: a neofilia; a evoluciofilia; a conscienciofilia.
Holotecologia: a anatomoteca; a cerebroteca; a cognoteca; a fisiologoteca; a gerontoteca; a intelectoteca; a mentalsomatoteca; a mnemoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Gerontologia; a Autevoluciologia; a Holomaturologia; a Autodiscernimentologia; a Cosmoeticologia; a Autopriorologia; a Parapercepciologia; a Interassistenciologia; a Geriatria; a Intraconscienciologia.
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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 veterana da vida evolutiva; a pessoa-plural; a consciência
milenária; a conscin sênior.
Masculinologia: o geronte 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 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 semperaprendente.
Femininologia: a geronte 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 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 semperaprendente.
Hominologia: o Homo sapiens praevolutiologus; o Homo sapiens evolutivus; o Homo
sapiens geronticus; o Homo sapiens autocognitor; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens inventarians; o Homo sapiens polymatha; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens
evolutivus.
V. Argumentologia
Exemplologia: geronte evolutivo especializado = a consciência com notável bagagem
evolutiva em linha específica de atividade intrafísica; geronte evolutivo cosmovisiológico
= a consciência com notável bagagem evolutiva simultaneamente quanto às atividades intra
e extrafísicas.
Culturologia: a cultura da holomaturidade; a Multiculturologia da Evoluciologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o geronte evolutivo, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Anacronismo: Paracronologia; Nosográfico.
02. Balanço pré-evoluciólogo: Autoproexologia; Homeostático.
03. Compreensão da Conscienciologia: Mentalsomatologia; Homeostático.
04. Conscin tricerebral: Cerebrologia; Neutro.
05. Cuidadologia: Interassistenciologia; Homeostático.
06. Desafio da proéxis: Proexologia; Homeostático.
07. Encontro antecipatório: Projeciologia; Homeostático.
08. Envelhecimento: Somatologia; Neutro.
09. Exercitação neuronal: Mentalsomatologia; Homeostático.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.

Falência parcial dos órgãos: Somatologia; Neutro.
Intensidade existencial: Holomaturologia; Neutro.
Intrafisicalidade: Intrafisicologia; Neutro.
Megatarefa final: Megagesconologia; Homeostático.
Meta existencial final: Proexologia; Homeostático.
Senso de urgência: Autevoluciologia; Neutro.

O GERONTE EVOLUTIVO HÁ DE RECONHECER, RACIONALMENTE, SER PORTADOR DE PRONUNCIADAS RESPONSABILIDADES EXISTENCIAIS, NA INTERASSISTENCIALIDADE ÀS CONSCIÊNCIAS JOVENS EVOLUTIVAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite ser geronte evolutivo? Você se sente com
responsabilidades evidentes?
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GERONTE PRÉ-INTERMISSIVISTA
(RECEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O geronte pré-intermissivista é a conscin, homem ou mulher, pertencente
à terceira ou quarta idade físicas, não intermissivista, mas já apresentando predisposição à evolutividade lúcida e firmemente decidida a aproveitar o próprio tempo de vida restante, ao modo de
período preparatório ao primeiro Curso Intermissivo (CI).
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra geronte vem do idioma Grego, gerón, “velho; ancião; em Esparta, senador”. Surgiu no Século XX. O prefixo pré deriva do idioma Latim, prae, “anterioridade;
antecipação; adiantamento; superioridade comparativa”. O prefixo inter provém igualmente do
idioma Latim, inter, “no interior de ; entre; no espaço de”. O vocábulo missão procede do
mesmo idioma La-tim, missio, missionis, “ação de enviar; remessa; missão”, de mittere, “deixe ir;
partir; soltar; lar-gar; lançar; atirar”. Apareceu no Século XIII. O sufixo ista vem do idioma Grego, istes, designa-do “adepto; aderente; seguidor; partidário”.
Sinonimologia: 1. Geronte pré-aluno do CI. 2. Idoso canditado ao Curso Intermissivo.
3. Candidato longevo ao CI. 4. Geronte sem Curso Intermissivo.
Neologia. As 3 expressões compostas geronte pré-intermissivista, geronte pré-intermissivista primário e geronte pré-intermissivista avançado são neologismos técnicos da Recexologia.
Antonimologia: 1. Geronte intermissivista. 2. Jovem pré-intermissivista. 3. Consréu
idosa.
Estrangeirismologia: o upgrade intraconsciencial; as selfperformances evolutivas;
a melhoria do curriculum vitae; a seniority; o lifetime; o timing evolutivo; o aperfeiçoamento do
modus vivendi; o know how evolutivo conquistado.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às prioridades evolutivas na dimensão intrafísica.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da longevidade evolutiva; o holopensene pessoal
da evolução consciencial cosmoética; o holopensene pessoal da homeostase holossomática; os
neopensenes; a neopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os prioropensenes;
a prioropensenidade; os recexopensenes a recexopensenidade; a autopensenização saudável;
a pensenidade propícia à maxidissidência.
Fatologia: o projeto de vida para a etapa conclusiva da existência intrafísica; a reinvenção da velhice; o valor das crises de crescimento para a saída da acomodação mimética; a importância da produtividade existencial antes da terceira idade; a renovação autoimposta; a maxidissidência ideológica; a autossaturação dos paradigmas religiosos e místicos; a autossaturação do
paradigma materialista; a aceleração da História Pessoal; o trabalho contínuo na preparação da
próxima intermissão; a vivência da terceira e quarta idades sem limitações físicas, psíquicas
e emocionais; o desenvolvimento da inteligência evolutiva (IE); a fase da aposentadoria enquanto
oportunidade de renovação existencial; a virada evolutiva; a ponderação sincera a respeito dos
erros e desvios anticosmoéticos; a longevidade propiciando reperspectivar os erros e acertos da
existência; a necessidade de aumentar o saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); o otimismo para
se viver produtivamente nesta dimensão humana; o ato de viver apenas com o essencial; a autenticidade consciencial vivenciada; os direitos e deveres condizentes com a fase existencial; a adaptação sem acomodação; a predisposição para a interassistência; as enfermidades crônicas
pessoais; os deficits de memória; a atenção saltuária e devaneadora; as estratégias compensatórias

11442

Enciclopédia da Conscienciologia

da vida mentalsomática; a aceitação das limitações físicas com bom humor; o temperamento fraternal; a flexibilidade mental; o prognóstico quanto ao tempo de vida restante; a desdramatização
da própria dessoma; a preparação para a primeira dessoma lúcida; o testamento pessoal organizando as pendências intrafísicas e grupocármicas; a oportunidade para as recomposições e resgates grupocármicos; o terceiro tempo evolutivo; o aproveitamento da vida enquanto curso preparatório para a admissão ao CI pós-dessomático; os cursos da CCCI; os livros de Conscienciologia;
a Associação Internacional de Longevidade (Longevità), acolhendo e encaminhando os gerontes
pré-intermissivistas; a Associação Internacional da Programação Existencial (APEX) propiciando o esclarecimento a respeito do aproveitamento evolutivo das vidas humanas; o curso Balanço
Existencial (APEX, CEAEC) oportunizando a Inventariologia Pessoal.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático em qualquer idade;
a sustentabilidade energética; o papel das bioenergias compensatório aos declínios somáticos;
o trabalho energético diário para manutenção homeostática do holossoma; o autodespertamento
para a seriexialidade; a melhoria das companhias extrafísicas; o progresso no nível da intermissão
pessoal; a recuperação máxima de cons; a recin intermissiva; o planejamento técnico e a preparação do autorrevezamento multiexistencial; a eliminação dos últimos bagulhos energéticos.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo maturidade intrafísica–maturidade evolutiva; o sinergismo vontade-intencionalidade; o sinergismo soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma.
Principiologia: a aceitação do princípio da descrença (PD) enquanto primeiro requisito
para admissão ao CI; o princípio da autevolução ininterrupta; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio de não se deixar levar inconscientemente pela vida; o princípio cosmoético de não pensar mal de ninguém; o princípio do autodidatismo vitalício; o princípio do megafoco mentalsomático; o princípio da reeducação consciencial; o princípio do devagar e sempre.
Codigologia: a gradativa depuração do código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas; a teoria da espiral evolutiva;
a teoria da evolução compulsória.
Tecnologia: a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; a técnica de viver evolutivamente em qualquer faixa etária; as técnicas conscienciométricas; as técnicas de autogestão existencial.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico tarístico; a sinergia geronte-voluntariado.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório
conscienciológico da proéxis.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Gerontes; o Colégio Invisível dos Intermissivistas;
o Colégio Invisível dos Proexistas.
Efeitologia: os efeitos da aposentadoria; os efeitos da longevidade humana nas proéxis
futuras; o efeito da ortopensenidade na saúde integral; os efeitos do estilo de vida na longevidade produtiva; os efeitos do tempo no holossoma; os efeitos surpreendentes da vontade decidida.
Neossinapsologia: a longevidade oportunizando, gerando e vincando neossinapses no
paracérebro.
Ciclologia: o ciclo ressoma-dessoma-intermissão; o Ciclo Multiexistencial Pessoal
(CMP); o ciclo vital da experiência humana; a importância do ciclo inicio-meio-fim; o ciclo existencial infância–adolescência–meia-idade–terceira idade–quarta idade; a superação do ciclo
nascimento-casamento-aposentadoria-morte; a superação do ciclo velhice-aposentadoria-pijamaTV.
Enumerologia: a opção pela ortopensenidade; a opção pelas amizades produtivas; a opção pela qualificação da intencionalidade; a opção pelo antiqueixismo; a opção pela antivitimização; a opção pelo antissaudosismo; a opção pela longevidade produtiva.
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Binomiologia: o binômio assim-desassim; o binômio automimeses dispensáveis–automimeses necessárias; o binômio colheita intrafísica–colheita intermissiva; o binômio da crise de
crescimento transtorno temporário–benefício permanente.
Interaciologia: a interação Gerontologia-Proexologia; a interação Gerontologia-Dessomatologia; a interação cursos de Conscienciologia–CIs; a interação CCCI-CCCE; a interação
trabalho-repouso.
Crescendologia: o crescendo evolutivo subcerebralidade-cerebralidade-paracerebralidade; o crescendo qualificação intrafísica–admissão extrafísica em CI; o crescendo patológico
acomodação-melin-melex; o crescendo do valor dado a cada minuto existencial; o crescendo
quantidade de vida–qualidade de vida.
Trinomiologia: o trinômio holomaturológico autodiscernimento-autocosmoética-interassistencialidade; o trinômio temporal curto prazo–médio prazo–longo prazo; o atilamento cerebral pelo trinômio atividade intelectual–convívio social–exercício físico; a profilaxia do trinômio
abusos-desusos-enfermidades; a minimização do trinômio declínio-fragilização-incapacidade;
o trinômio vida humana–intermissão pós-dessomática–próxima vida humana.
Polinomiologia: o polinômio autevolutivo transições-crises-gargalos-neopatamares;
o polinômio dieta nutritiva–sono reparador–ginástica regular–agilidade cerebral.
Antagonismologia: o antagonismo Religião / Ciência; o antagonismo Conscienciologia
/ Ciência Eletronótica; o antagonismo admissão / exclusão; o antagonismo vida folgada / vida
intensa; o antagonismo motivação racional / motivação emocional; o antagonismo euforin / melin; o antagonismo longevidade produtiva / longevidade desaproveitada.
Paradoxologia: o paradoxo geronte dessomado–consciex rejuvenescida; o paradoxo
cultural adultização da infância–infantilização do adulto.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo na maturidade; as leis de causa e efeito;
a lei de ação e reação; a lei da inseparabilidade grupocármica.
Filiologia: a cienciofilia; a autocriticofilia; a profilaxiofilia; a adaptaciofilia; a neofilia;
a assistenciofilia; a experimentofilia; a recexofilia.
Fobiologia: a recexofobia; a neofobia; a gerascofobia; a gerontofobia; a superação da tanatofobia.
Mitologia: a superação dos mitos ilusórios da intrafisicalidade.
Holotecologia: a gerontoteca; a mentalsomatoteca; a mnemoteca; a evolucioteca; a experimentoteca; a intermissioteca; a recexoteca.
Interdisciplinologia: a Recexologia; a Gerontologia; a Intermissiologia; a Autevoluciologia; a Autoproexologia; a Holomaturologia; a Autodiscernimentologia; a Autopriorologia; a Parapercepciologia; a Interassistenciologia; a Geriatria; a Intraconscienciologia; a Autorrevezamentologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin idosa lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser idoso interassistencial; a conscin idosa enciclopedista; a consciência sênior; a conscin pré-serenona vulgar; a consréu ressomada; a conscin não-intermissivista.
Masculinologia: o geronte pré-intermissivista; o amparador intrafísico; o amparador
extrafísico; o intermissivista; o conscienciólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o maxidissidente ideológico;
o pesquisador; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o lexicógrafo e filósofo francês Émile Maximilien Paul Littré (1801–1881); o físico dinamarquês Niels Henrick
David Bohr (1885–1962).
Femininologia: a geronte pré-intermissivista; a amparadora intrafísica; a amparadora
extrafísica; a intermissivista; a consciencióloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a evo-
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luciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a maxidissidente ideológica; a pesquisadora; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária.
Hominologia: o Homo sapiens autocognitor; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo
sapiens autolucidus; o Homo sapiens inventarians; o Homo sapiens praeintermissivista; o Homo
sapiens recyclans; o Homo sapiens agens.
V. Argumentologia
Exemplologia: geronte pré-intermissivista primário = o idoso encaminhando a própria
intermissão pós-dessomática, investindo na condição de discente da Conscienciologia; geronte
pré-intermissivista avançado = o idoso encaminhando a própria intermissão pós-dessomática, investindo na condição de docente da Conscienciologia.
Culturologia: a cultura conscienciológica; a cultura da Interassistenciologia; a cultura
da Holomaturidade; a cultura da Gerontologia; a cultura da velhice funcional; a cultura da longevidade humana produtiva; a cultura da infantilização do idoso.
Caracterologia. De acordo com a Proexologia, é indicado ao geronte pré-intermissivista
chegar à fase da acabativa existencial já tendo assentadas, por exemplo, 10 condições existenciais, a seguir, listadas em ordem alfabética:
01. Acervo: o acervo pessoal de lições evolutivas.
02. Atributos: o extenso leque de atributos conscienciais desenvolvidos.
03. Autorganização: a vida bem organizada com a agenda adaptada ao veteranismo
existencial.
04. Contatos: a vasta rede de contatos conscienciais empáticos.
05. Economia: o pé-de-meia construído e disponível.
06. Experiências: ampla gama de experiências em diversificadas atividades.
07. Higiene mental: a manutenção da higiene pensênica sem lixo mental.
08. Saúde integral: a integridade física, mental e emocional preservadas.
09. Trafores: os talentos construídos através do longo tempo de vida.
10. Tridotação consciencial: o desenvolvimento máximo da intelectualidade, comunicabilidade e parapsiquismo.
Deficienciologia. Tendo em vista a Experimentologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 7 preferências pessoais denotadoras da ausência da condição de pré-intermissividade dos
gerontes não-intermissivistas:
1. Consolação. A preferência pela tacon em vez da tares.
2. Dependência. A preferência pela heterocura em vez da autocura.
3. Emocionalismo. A preferência pela ação a partir do psicossoma em vez do mentalsoma.
4. Inautenticidade. A preferência pelo eufemismo em vez da explicitação clara.
5. Infantilismo. A preferência pelo argumento água com açúcar em vez da verpon.
6. Pusilanimidade. A preferência por fazer média em vez da ação evolutiva assertiva.
7. Salvacionismo. A preferência pela Religião em vez da Ciência.
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 geronte pré-intermissivista, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autorreeducação na maturidade: Recexologia; Homeostático.
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Colheita intrafísica: Evoluciologia; Homeostático.
Compensação mentalsomática: Intrafisicologia; Homeostático.
Exuberância na terceira idade: Temperamentologia; Neutro.
Fase existencial: Autoproexologia; Neutro.
Fase existencial conclusiva: Intrafisicologia; Neutro.
Geronte evolutivo: Gerontologia; Homeostático.
Geronte pré-inversor: Autorrevezamentologia; Homeostático.
Infantilização social: Sociologia; Nosográfico.
Longevidade desaproveitada: Perdologia; Nosográfico.
Longevidade produtiva: Intrafisicologia; Homeostático.
Omnidepuração: Autorrecexologia; Homeostático.
Pré-intermissivista: Intrafisicologia; Homeostático.
Recin: Recexologia; Homeostático.
Transformismo: Autorrecexologia; Homeostático.

O GERONTE PRÉ-INTERMISSIVISTA É AINDA RARIDADE NO ATUAL MOMENTO EVOLUTIVO PLANETÁRIO. LÚCIDO QUANTO À AUTEVOLUÇÃO, SEGUE NO CONTRAFLUXO DA CULTURA DA INFANTILIZAÇÃO DOS IDOSOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já participou de Curso Intermissivo? Considerou
a possibilidade de candidatar-se, desde já, a ser intermissivista na próxima ressoma?
Bibliografia Específica:
1. Balbinotti, Helena Beatriz F.; Adulto Maduro: O Pulsar da Vida; pref. Eduardo Adduci; 192 p.; 22 caps.;
1 E-mail; 1 website; 45 refs.; 21 x 13,5 cm; br.; WS Editor; Porto Alegre, RS; 2003; páginas 17 a 186.
2. Debert, Guita Grin; A Reinvenção da Velhice; 266 p.; 4 partes; 5 caps.; 1 E-mail; 1 website; 65 notas; 170
refs.; 23 x 16 cm; br.; Editora Edusp; São Paulo, SP; 2004; páginas 11 a 69.

B. T.

Enciclopédia da Conscienciologia

11446

GERONTE PRÉ-INVERSOR
(AUTORREVEZAMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O geronte pré-inversor é a conscin não inversora, homem ou mulher, pertencente à terceira e quarta idades biológicas, disposta a estudar, compreender e apreender os conhecimentos sobre a técnica da inversão existencial, na vida intrafísica atual, a fim de criar paraneossinapses pró-invéxis, com o objetivo estratégico de qualificar o período intermissivo futuro
e tornar-se inversor ou inversora na próxima existência humana.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra geronte vem do idioma Grego, gerón, “velho; ancião; em Esparta,
senador”. Surgiu no Século XX. O prefixo pré deriva do idioma Latim, prae, “anterioridade; antecipação; adiantamento; superioridade comparativa”. O vocábulo inversor procede do mesmo
idioma Latim, inversus, “voltado; posto do avesso; virado; mudado; invertido; transtornado; permutado”, e este de invertere, “revivar; revolver; permutar”. Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Idoso pré-inversor. 2. Geronte estudante da invéxis. 3. Candidato
à invéxis. 4. Geronte invexologista. 5. Pré-intermissivista. 6. Geronte lúcido.
Neologia. As 3 expressões compostas geronte pré-inversor, geronte pré-inversor teórico
e geronte pré-inversor teático são neologismos técnicos da Autorrevezamentologia.
Antonimologia: 1. Geronte pré-reciclante. 2. Idoso estudante da recéxis. 3. Inversor
geronte. 4. Jovem pré-inversor. 5. Consréu geronte. 6. Parapsicótico pós-dessomático.
Estrangeirismologia: o upgrade do próximo período intermissivo; o lifetime; o Prioritarium; o Invexopensenarium; o Campus de Invexologia.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao planejamento multiexistencial evolutivo.
Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Invéxis: vida otimizada. Profilaxia evita melancolia. Envelhecimento significa privilégio. Sejamos gerontes
lúcidos.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da longevidade produtiva; o holopensene pessoal
da Autorrevezamentologia; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os invexopensenes; a invexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade;
os geropensenes; a geropensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; o holopensene otimizado para o maxiplanejamento pessoal multiexistencial; os autopensenes hígidos.
Fatologia: o estudo da Invexologia na terceira e quarta idades; a reflexão pessoal das
posturas invexológicas durante a vida; a dedicação diária no preparo da próxima vida; a preparação para a segunda dessoma; a tranquilidade e lucidez no momento da dessoma e pós-dessoma;
a predisposição para interassistência; a manutenção do corpo físico pelo geronte visando alcançar
a produtividade assistencial, se possível, até os 100 anos de idade física; a prática do desapego
material e emocional; a preferência explícita pela cremação do próprio corpo físico, auxiliando no
desprendimento pós-dessoma; a realização do testamento prevenindo possíveis amarras intrafísicas; a fase da aposentadoria como aporte de tempo para maior investimento na evolução pessoal;
o antissaudosismo; a antiacomodação; o antiqueixismo; a antivitimização superando percalços decorrentes da idade avançada; a opção pela antimaternidade e antipaternidade sadias; a velhice sem
filhos e netos; o grupo de pesquisas sobre invéxis formado por maioria de gerontes; a longevidade
produtiva; a antidepressão; a opção pela autossobrevida lúcida; a autaceitação gerando equilíbrio
holossomático; a força presencial representando maturidade; a superação da pressão mesológica
nociva na velhice; a longevidade útil representando parte da proéxis de todo intermissivista; a reta

Enciclopédia da Conscienciologia

11447

final da vida humana; a moréxis; a reflexão madura sobre as posturas antinvéxis adotadas no período da juventude; o abertismo consciencial; a preparação intelectual para a próxima existência
intrafísica; a aplicação da inteligência evolutiva (IE); a possível conquista do jubileu invexológico
na próxima ressoma; o estudo da invéxis permeando a meta existencial final; a relação intergeracional jovem inversor–geronte pré-inversor; a Associação Internacional de Inversão Existencial
(ASSINVÉXIS) auxiliando no fornecimento de informações referentes à invéxis; a Associação
Internacional de Longevidade (Longevità) atuando no acolhimento e encaminhamento de gerontes afins à Conscienciologia; o autorrevezamento multiexistencial.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático em qualquer idade
biológica; a melhoria das companhias extrafísicas; o auxílio extrafísico de consciexes intermissivistas ao geronte pré-inversor; o enriquecimento da intermissão pessoal; as visitas através de projeções conscientes a comunidades extrafísicas avançadas; o interesse pela invéxis facilitando o ingresso ao Curso Intermissivo (CI) avançado; a qualificação da tenepes; o trabalho energético diário para manutenção do holossoma; a recuperação máxima de cons até o último momento de vida intrafísica; o planejamento técnico multiexistencial; as retrocognições auxiliando a lucidez seriexológica.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo invéxis-longevidade; o sinergismo idoso–trabalho voluntário; o sinergismo planejamento-autoproéxis; o sinergismo autocuidado-heterocuidado; o sinergismo envelhecimento-eutimia; o sinergismo anticonflitividade-produtividade; o sinergismo compléxis–segunda dessoma.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio de envelhecer
com saúde; o princípio do devagar e sempre; o princípio da Cosmoética Aplicada; o princípio
pessoal de estar em paz consigo mesmo; o princípio da priorização do megafoco; o princípio da
retilinearidade proexológica; a organização de princípios para o convívio inteligente com
o soma.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) orientando o planejamento para
a próxima vida; o código de prioridades pessoais (CPP) sancionado pelo geronte pré-inversor.
Teoriologia: a teoria das inversões conscienciais; a teoria da multidimensionalidade;
a teoria de viver intrafisicamente até os 120 anos; a teoria da multiexistencialidade; a teoria da
Era da Aceleração da História Humana; a teoria da moréxis; a teoria da evolução consciencial
fundamentando as manifestações de qualquer conscin lúcida.
Tecnologia: a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; a técnica da reciclagem existencial; o uso da técnica da inversão existencial auxiliando na mudança de patamar evolutivo;
a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica da rotina útil; a técnica autopesquisística da listagem de trafores, trafares e trafais; a técnica da realização da tares.
Voluntariologia: o voluntariado ativo praticado pelo idoso.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo; o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico Tertuliarium; o laboratório conscienciológico Serenarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Longevidade; o Colégio Invisível da Invexologia;
o Colégio Invisível dos Gerontes Conscienciólogos; o Colégio Invisível da Dessomatologia;
o Colégio Invisível da Cosmoética; o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível da
Evoluciologia.
Efeitologia: o efeito pacificador da desaceleração do ritmo da vida humana gerado pelo
envelhecimento; a sustentação da lucidez frente aos efeitos fisiológicos vivenciados pelo geronte;
o efeito da autocriticidade nas decisões proexológicas; o efeito homeostático da reeducação
consciencial na terceira e quarta idades; o efeito halo das recins; os efeitos pró-evolutivos decor-
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rentes do planejamento invexológico para a próxima vida; os efeitos benéficos da escrita autobiográfica.
Neossinapsologia: as neossinapses invexológicas; a reflexão das posturas antinvéxis como facilitador para a criação de paraneossinapses pró-invéxis; o aumento das neossinapses
a partir de leituras contínuas sobre Historiografia; as neossinapses advindas do uso da Tecnologia; a prática de hábitos sadios e da rotina útil desconstruindo neossinapses antievolutivas; as
neossinapses conquistadas através das autorretrocognições, facilitando o entendimento sobre
a Autorrevezamentologia.
Ciclologia: a vivência do ciclo multiexistencial.
Enumerologia: a pré-inversão da maturidade; a pré-inversão da assistencialidade;
a pré-inversão do parapsiquismo; a pré-inversão da tenepes; a pré-inversão da obra-prima;
a pré-inversão da tares; a pré-inversão da existência.
Binomiologia: o binômio reflexão-planejamento; o binômio antecipação-profilaxia;
o binômio tempo-consecução; o binômio autorganização-discernimento; o binômio autesforço-autossuperação; o binômio autoconfiança-compléxis; o binômio lucidez intrafísica–lucidez extrafísica.
Interaciologia: a interação jovem-idoso; a interação invéxis-desperticidade; a interação
Gerontologia-Proexologia; a interação autocrítica–inteligência evolutiva; a interação saúde física–sanidade mental; a interação aposentadoria-liberdade; a interação maturidade-interassistencialidade.
Crescendologia: o crescendo idoso lúcido–geronte pré-inversor–intermissivista–inversor existencial–completista–desperto.
Trinomiologia: o trinômio autolucidez–saúde–produtividade; o trinômio Preintermissiologia–Intermissiologia–Ressomatologia.
Polinomiologia: o polinômio pesquisa–dedicação–disciplina–autoria–obra-prima–moréxis–megacompléxis.
Antagonismologia: o antagonismo porão consciencial / invéxis; o antagonismo acomodação / autesforço; o antagonismo calourice / veteranice; o antagonismo Religião / Ciência;
o antagonismo despriorização evolutiva / técnica evolutiva; o antagonismo doença / saúde; o antagonismo longevidade desaproveitada / longevidade produtiva.
Paradoxologia: o paradoxo da maturidade biológica não garantir maturidade psicológica.
Politicologia: a gerontocracia; a lucidocracia; a profilaxiocracia; a proexocracia; a evoluciocracia; a invexocracia; a assistenciocracia.
Legislogia: as leis do Estatuto do Idoso proporcionando melhoria da qualidade de vida
aos gerontes; a lei do maior esforço nas conquistas evolutivas; as leis da proéxis.
Filiologia: a tanatofilia; a invexofilia; a proexofilia; a lucidofilia; a cienciofilia; a autocriticofilia; a profilaxiofilia.
Fobiologia: a tanatofobia; a projeciofobia; a recexofobia; a neofobia; a gerascofobia;
a gerontofobia; a invexofobia.
Sindromologia: a condição de geronte pré-inversor auxiliando na prevenção das síndromes acometedoras da memória do idoso; a evitação da síndrome da dispersão.
Mitologia: o mito do idoso ser sempre sábio; o mito da juventude eterna; o mito do inversor perfeito; o mito da invéxis garantir o compléxis.
Holotecologia: a invexoteca; a lucidoteca; a gerontoteca; a maturoteca; a prioroteca;
a recexoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Autorrevezamentologia; a Invexologia; a Gerontologia; a Evoluciologia; a Proexologia; a Holossomatologia; a Intermissiologia; a Dessomatologia; a Intrafisicologia; a Paracronologia; a Interassistenciologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin idosa lúcida; a isca humana lúcida; a conscin sênior; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o geronte pré-inversor; o geronte evolutivo; o idoso intermissivista;
o conscienciólogo; o conscienciômetra; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o tenepessista; o invexologista; o projetor consciente; o acoplamentista; o idoso docente de Conscienciologia; o completista; o cognopolita; o geronte pré-intermissivista; o autodecisor; o tecnólogo; o geronte bem-humorado; o macrossômata; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o maxidissidente ideológico; o parapercepciologista; o pesquisador; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o longevo voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a geronte pré-inversora; a geronte evolutiva; a idosa intermissivista;
a consciencióloga; a conscienciômetra; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a tenepessista; a invexologista; a projetora consciente; a acoplamentista; a idosa docente de Conscienciologia; a completista; a cognopolita; a geronte pré-intermissivista;
a autodecisora; a tecnóloga; a geronte bem-humorada; a macrossômata; a duplista; a duplóloga;
a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual;
a reciclante existencial; a maxidissidente ideológica; a parapercepciologista; a pesquisadora; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a longeva voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens longevitalis; o Homo sapiens inventarians; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens invexologus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens prospectivus; o Homo sapiens prioritarius.
V. Argumentologia
Exemplologia: geronte pré-inversor teórico = o deslumbrado perante a aplicação da
inversão existencial na próxima ressoma porém sem planificação palpável; geronte pré-inversor
teático = o estudioso e estratégico diante do planejamento autorrevezamentológico, priorizando
a aplicação da invéxis na próxima ressoma.
Culturologia: a cultura da multiexistencialidade; a cultura da Ressomatologia; a cultura do maxiplanejamento de vida; a cultura invexológica; a cultura da antecipação; a cultura da
holomaturidade; a cultura da precaução.
Caracterologia. Consoante à Invexologia, eis, por exemplo, ordenados alfabeticamente,
25 temas e respectivas especialidades relevantes aos estudos e compreensão sobre a técnica da inversão existencial pelo geronte pré-inversor:
01. Aborto: a interprisão grupocármica; a Ressomatologia.
02. Antecipação da maturidade: a maturidade desde a juventude; a Maturologia.
03. Antimaternidade sadia: a opção pela gestação consciencial; a Priorologia.
04. Assédio cronicificado: o autassédio gerador de heterassédio; a Assediologia.
05. Atacadismo assistencial: a manifestação assistencial diuturna; a Assistenciologia.
06. Atitudes antissomáticas: a riscomania; a Desviaciologia.
07. Autocriticidade: a anticonflituosidade; a Autopesquisologia.
08. Autodidatismo: o investimento nos estudos sobre Tudologia; a Cogniciologia.
09. Cosmoética: as manifestações cosmoéticas diuturnas; a Cosmoeticologia.
10. Curso Intermissivo: a aplicação integral do Curso Intermissivo; a Intermissiologia.
11. Desperticidade: a megameta da inversão existencial; a Despertologia.
12. Dupla evolutiva: a afetividade madura na juventude; a Duplologia.
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Faixas etárias: a profilaxia de mata-burros nas etapas da vida; a Cronologia.
Gestações conscienciais: a antecipação da obra-prima; a Gesconologia.
Inortodoxia: a manifestação consciencial antidogmática; a Cosmoeticologia.
Inteligência evolutiva: a adaptação holossomática à vida humana; a Evoluciologia.
Inteligência parapsíquica: a prática do parapsiquismo; a Parapercepciologia.
Inversões conscienciais: a antecipação da recuperação de cons; a Invexologia.
Liberdade interassistencial: a liberdade de expressão; a Interassistenciologia.
Maxiplanejamento invexológico: a profilaxia da dispersão; a Invexologia.
Porão consciencial: a evitação das imaturidades juvenis; a Intrafisicologia.
Reciclagem intraconsciencial: o aprofundamento da autopesquisa; a Recinologia.
Tarefa do esclarecimento (tares): a precocidade na tares; a Interassistenciologia.
Tenepes: o exercício da tenepes na fase preparatória; a Tenepessologia.
Universalismo: o olhar universalista sobre as conscins; a Universalismologia.

Autodiagnóstico. Sob a ótica da Autoconscienciometrologia, eis, por exemplo, em ordem de prioridade, 30 questionamentos, divididos em 6 categorias referentes à manifestação
consciencial, passíveis de reflexão quanto à própria existência atual do geronte pré-inversor:
A. Consciencialidade:
01. Trafares. Houve a superação de trafares por você nesta vida? Quais ainda precisam
ser superados?
02. Trafores. Houve a aplicação dos trafores por você, nos momentos mais difíceis desta existência humana? Qual megatrafor?
03. Trafais. Há traço identificado ainda inexistente na automanifestação? É importante
desenvolvê-lo ainda nessa vida?
04. Pensenidade. Ao longo da atual existência humana, qual a predominância na própria manifestação: a ortopensenidade ou a patopensenidade?
05. Autenticidade. Você se manifesta de maneira autêntica? A opinião alheia sobre você ainda é preocupação diuturna?
B. Holossomaticidade:
06. Soma. Você dedicou-se aos cuidados com o próprio soma ao longo da vida? Em relação ao soma, a aparência pessoal equipara-se à idade cronológica?
07. Psicossoma. Você sente-se apegado a questões referentes exclusivamente à dimensão intrafísica? Quais?
08. Energossoma. Você busca atentar-se para as interações energéticas entre as consciências e os ambientes? Dedica-se ao domínio do estado vibracional diariamente?
09. Mentalsoma. Você investiu, ao longo da vida, no desenvolvimento da intelectualidade? Quantos livros habitualmente lê por mês?
10. Equilíbrio. Você vivencia o equilíbrio perante a própria manifestação holossomática? Qual dos veículos ainda demanda mais atenção por você?
C. Multidimensionalidade:
11. Projetabilidade. Você vivenciou alguma projeção consciente ao longo da própria
existência? Caso afirmativo, qual o impacto dessa experiência na própria vida?
12. Parapsiquismo. Você é conscin parapsíquica ou casca grossa? Vive a vida intrafísica trancada, sem experiências multidimensionais, ou já vivencia a extrafisicalidade pelo menos
em algum momento do dia?
13. Tenepes. Você é praticante da tenepes?
14. Retrocognição. Você já vivenciou lembranças de existências passadas? Reconhece
a importância do autorrevezamento multiexistencial?
15. Descrença. Você vivencia o princípio da descrença (PD) perante as próprias vivências multidimensionais?
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D. Intrafisicalidade:
16. Finanças. Você obteve sucesso financeiro durante esta vida? Atualmente, depende
de terceiros para sobreviver economicamente?
17. Profissão. Você considera ter realizado a escolha correta da carreira profissional?
18. Viagens. As viagens realizadas por você foram a maioria turísticas ou de caráter
pesquisístico cultural?
19. Base física. Você possui base física equilibrada, energizada e favorável à realização
da proéxis? Mantém tapetes de pano, quinas e objetos pela casa, passíveis de provocar queda
e acidentes?
20. Bagulhos energéticos. Você é mantenedor(a) de bagulhos energéticos referentes
à própria infância ou pertences de ancestrais? A residência pessoal possui aspecto de antiquário?
E. Grupalidade:
21. Família Nuclear. Você nasceu em família pacífica ou conflituosa? Houve melhoria
do convívio familiar após a própria ressoma?
22. Companheiro(a). Você constituiu dupla evolutiva ainda nessa vida? Atualmente encontra-se em relacionamento afetivo-sexual estável?
23. Filhos. Você vivenciou a maternidade ou paternidade na vida atual? Há pendências
com filhos ou netos?
24. Colegas de trabalho. Você pôde vivenciar a condição de amparador intrafísico das
consciências no ambiente de trabalho ou caracterizou-se profissional dificultoso nas interações?
25. Amigos. Você possui amizade raríssima?
F. Interassistencialidade:
26. Voluntariado. Você dedicou-se a trabalhos voluntários ao longo da vida? Atualmente sente-se motivado pelo voluntariado?
27. Docência. Você vivencia ou vivenciou a condição de docente tarístico? Realizou viagens com o intuito de ministrar aulas?
28. Artigos. Você escreveu artigos referentes à pesquisas realizadas ao longo da vida?
Caso afirmativo, os artigos escritos são, em maioria, pertencentes ao paradigma convencional ou
consciencial?
29. Livros. Você é autor(a) de livros? Caso afirmativo, considera a própria obra esclarecedora e assistencial?
30. Oportunidades. Você considera ter aproveitado ao máximo as oportunidades da vida para realizar assistência e ser assistido pelas consciências?
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 geronte pré-inversor, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autorrevezamento multiexistencial: Autorrevezamentologia; Homeostático.
02. Envelhecimento: Somatologia; Neutro.
03. Fase existencial conclusiva: Intrafisicologia; Neutro.
04. Garantia evolutiva: Autevoluciologia; Homeostático.
05. Geronte evolutivo: Gerontologia; Homeostático.
06. Inversor intelectual: Invexometrologia; Homeostático.
07. Invexofobia: Antinvexologia; Nosográfico.
08. Invexopensene: Materpensenologia; Homeostático.
09. Longevidade desaproveitada: Perdologia; Nosográfico.
10. Longevidade produtiva: Intrafisicologia; Homeostático.
11. Maxiplanejamento invexológico: Invexologia; Homeostático.
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12. Meta existencial final: Proexologia; Homeostático.

O GERONTE PRÉ-INVERSOR OPTA PLANEJAR A PRÓXIMA RESSOMA, AINDA EM VIDA, UTILIZANDO A INVÉXIS
ESTRATEGICAMENTE COMO AMPLIFICADORA DA AUTOLUCIDEZ MENTAL, INTERMISSIVA E SERIEXOLÓGICA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, planeja desde já a próxima existência humana?
Em momento oportuno, pretende tornar-se geronte pré-inversor?
Bibliografia Específica:
1. Netto, Matheus P.; Tratado de Gerontologia; 936 p.; 7 partes; 72 caps.; 43 enus.; 64 fotos; 34 gráfs.; 22
ilus.; 112 tabs.; 16 websites; 2.821 refs.; alf.; 28 x 21 x 5 cm; enc.; 2ª Ed.; rev. e aum.; Editora Atheneu; São Paulo, SP;
2007; páginas 3 a 609.
2. 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 15 a 217.
3. 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
278, 584 e 598.

F. M.
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GERONTE PROEXISTA
(PROEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O geronte proexista é a conscin, homem ou mulher, pertencente à terceira
ou quarta idade biológica, com expressiva experiência de vida e bagagem de conhecimentos, conquistados por meio dos autesforços, direcionados à consecução da programação existencial (proéxis).
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra geronte vem do idioma Grego, gerón, “velho; ancião; em Esparta,
senador”. Surgiu no Século XX. O vocábulo programação procede do mesmo idioma Grego, prógramma, “ordem do dia; inscrição”. Apareceu também no Século XX. A palavra existencial provém do idioma Latim, existentialis, “existencial”, de existere, “aparecer; nascer; deixar-se ver;
mostrar-se; apresentar-se; existir; ser; ter existência real”. Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Idoso em exercício da proéxis. 2. Veterano da vida na consecução da
proéxis. 3. Ancião proexista.
Neologia. As 3 expressões compostas geronte proexista, geronte proexista primário
e geronte proexista avançado são neologismos técnicos da Proexologia.
Antonimologia: 1. Infante proexista. 2. Jovem proexista. 3. Geronte sem proéxis.
Estrangeirismologia: o upgrade interconsciencial; o check list proexológico; o aproveitamento do lifetime; a avaliação do curriculum vitae assistencial.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à consecução da programação existencial.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Sejamos gerontes
proexistas.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da longevidade produtiva; o holopensene pessoal
proexista; o holopensene pessoal da autorganização; a retilinearidade autopensênica; os autopensenes hígidos; a autopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os lucidopensenes;
a lucidopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os recexopensenes; a recexopensenidade; a autopensenização saudável; o exame da autopensenização; o percentual de ortopensenes
pessoais; o autesforço na criação e preservação de holopensene harmônico pró-compléxis; o holopensene pessoal da homeostase holossomática.
Fatologia: a vivência proexológica da terceira e quarta idades; a superação das limitações físicas, psíquicas e emocionais em favor da consecução da proéxis; o aproveitamento das experiências vivenciadas em diversas áreas; o uso dos trafores no autodesempenho proexológico;
a fase da aposentadoria enquanto oportunidade de renovação existencial; a ponderação sincera
a respeito dos próprios erros e desvios anticosmoéticos; a longevidade propiciando reperspectivar
os erros e acertos da existência; os direitos e deveres condizentes com a fase existencial; a adaptação sem acomodação; o investimento compensatório no mentalsoma; a manutenção do bom humor; a aceitação das limitações físicas; o temperamento fraternal; a flexibilidade mental; o aproveitamento lúcido do tempo de vida intrafísica restante; a desdramatização da própria dessoma;
a oportunidade para as recomposições e resgates grupocármicos; o senso de urgência na consecução da proéxis; a Associação Internacional da Programação Existencial (APEX) propiciando
o esclarecimento a respeito do aproveitamento evolutivo das vidas humanas; o curso Balanço
Existencial da APEX oportunizando a Inventariologia Pessoal.
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o investimento e a manutenção das bioenergias compensatórias aos
declínios somáticos; a manutenção homeostática do holossoma no exercício proexológico; a qualificação da tenepes; o auxílio de consciexes intermissivistas ao geronte proexista; a recuperação
máxima de cons no período de vida intrafísica; o parapsiquismo na infância, na meia-idade e na
velhice; o investimento no parapsiquismo contribuindo na manutenção da lucidez seriexológica.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo exercícios físicos–exercícios intelectuais; o sinergismo
envelhecimento-eutimia; o sinergismo inversor intelectual–geronte polímata; o sinergismo geronte-voluntariado.
Principiologia: o princípio da aprendizagem vitalícia; o princípio da manutenção da
saúde no envelhecimento; o princípio da retilinearidade proexológica; o princípio de toda consciência ter algo a aprender e a ensinar; o princípio da interassistência consciencial de o menos
doente assistir ao mais doente.
Codigologia: o código de exemplarismo pessoal (CEP); o código de prioridades pessoais (CPP) estabelecido pelo geronte proexista; o código pessoal de Cosmoética (CPC) utilizando
a sabedoria existencial do veteranismo; o código grupal de Cosmoética (CGC) vivenciado racionalmente.
Teoriologia: a teoria da evolução compulsória; as teorias conscienciológicas; a teoria
de viver intrafisicamente até os 120 anos com saúde; a teoria da indestrutibilidade das aquisições cognitivas; a teoria e a prática do autodidatismo permanente.
Tecnologia: as técnicas conscienciológicas do detalhismo e da exaustividade empregadas na consecução da proéxis; a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica da prática diária da tenepes; a técnica da leitura e da escrita diária enquanto investimento cognitivo; as técnicas conscienciométricas promovendo visão realista das
autocapacidades e das autolimitações.
Voluntariologia: a importância do voluntariado no completismo da proéxis do geronte;
a autoqualificação do voluntariado conscienciológico do geronte; o voluntariado ativo praticado
pelo idoso.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório
conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório conscienciológico Tertuliarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Gerontologia; o Colégio Invisível da Proexologia;
o Colégio Invisível da Dessomatologia.
Efeitologia: a assepsia nos ambientes enquanto efeito da passagem do geronte proexista; os efeitos surpreendentes da vontade decidida; os efeitos do estilo de vida produtivo na terceira e quarta idades; os efeitos positivos do investimento do idoso no mentalsoma e produção de
gescons.
Neossinapsologia: as neossinapses oriundas da definição das prioridades proexológicas; as neossinapses adquiridas por meio da autopesquisa permanente; as neossinapses conquistadas devido à mudança de vida do idoso; as neossinapses advindas do investimento na escrita de
neoverbetes; a longevidade lúcida vincando neossinapses no cérebro e no paracérebro.
Ciclologia: o ciclo vital da experiência humana; a superação do ciclo senescência-aposentadoria-acomodação; o ciclo da produtividade máxima; o ciclo evolutivo ressoma-dessoma-intermissão.
Enumerologia: a opção pela atividade cognitiva; a opção pelo autoinvestimento
parapsíquico; a opção pelo cumprimento da proéxis; a opção pelo exemplarismo pessoal; a opção
pelo antiqueixismo; a opção pela ortopensenidade; a opção pela longevidade produtiva.
Binomiologia: o binômio tempo-esforço; o binômio prioridades rígidas–prioridades flexíveis; o binômio recebimento-retribuição orientando a proéxis.
Interaciologia: a interação Gerontologia-Proexologia; a interação trabalho-repouso;
a interação culminante proéxis-compléxis.
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Crescendologia: o crescendo evolutivo sementeira-colheita; o crescendo quantidade de
vida–qualidade de vida; o crescendo diagnóstico-prognóstico proexológico.
Trinomiologia: o trinômio motivação-esforço-perseverança; o trinômio racionalidade-discernimento-holomaturidade; o trinômio proéxis-compléxis-moréxis.
Polinomiologia: o polinômio etário infância-adolescência-maturidade-geronticidade;
o polinômio primavera-verão-outono-inverno.
Antagonismologia: o antagonismo maturidade física / maturidade mental; o antagonismo geronte evolutivo / jovem evolutivo.
Paradoxologia: o paradoxo maturidade do jovem–imaturidade do idoso; o paradoxo
declínio somático–aperfeiçoamento intelectual; o paradoxo geronte dessomado–consciex rejuvenescida.
Politicologia: a gerontocracia; a meritocracia; a cosmoeticocracia; a proexocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço acelerando o ritmo evolutivo na velhice; as leis do Estatuto do Idoso garantindo o direito à qualidade de vida aos gerontes.
Filiologia: a proexofilia; a profilaxiofilia; a cienciofilia; a neofilia; a recexofilia; a adaptaciofilia; a autopesquisofilia; a cosmoeticofilia.
Fobiologia: a superação do medo das deficiências físicas na velhice.
Sindromologia: a remissão das síndromes típicas da longevidade.
Maniologia: a superação da mania da autodepreciação na velhice.
Mitologia: a anulação do mito preconceituoso de a velhice ser sinônimo de ruína cognitiva.
Holotecologia: a gerontoteca; a cognoteca; a somatoteca; a intelectoteca; a neuroteca;
a cerebroteca; a mentalsomatoteca; cosmoeticoteca.
Interdisciplinologia: a Proexologia; a Medicina Preventiva; a Geriatria; a Gerontologia;
a Intrafisicologia; a Autocriteriologia; a Intraconscienciologia; a Autodiscernimentologia; a Inventariologia; a Exemplologia; a Seriexologia; a Evoluciologia; a Holomaturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin pesquisadora; a conscin autodidata; a conscin enciclopedista; a conscin veterana da
vida evolutiva; a conscin sênior.
Masculinologia: o geronte proexista; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra;
o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o pesquisador; o projetor consciente;
o tertuliano; o teletertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a geronte proexista; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra;
a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a pesquisadora; a projetora consciente; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de
ação.
Hominologia: o Homo sapiens geronticus; o Homo sapiens autossufficiens; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens efficax; o Homo sapiens evolutivus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens lucidus; o Homo sapiens mentalsomaticus;
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o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens experimentor; o Homo sapiens proexologus;
o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens autodeterminator.
V. Argumentologia
Exemplologia: geronte proexista primário = aquele com dedicação mínima às atividades relativas à proéxis; geronte proexista avançado = aquele com dedicação diuturna ao completismo da proéxis.
Culturologia: a cultura da autopriorização evolutiva; a cultura do aproveitamento dos
aportes proexológicos; a cultura da reciclagem intraconsciencial; a cultura da longevidade humana produtiva; a cultura erudita; a cultura da produtividade intelectual; a cultura da autocognição organizada; a evitação da cultura dos desperdícios.
Temperamentologia. A vida dinâmica do geronte proexista depende da estrutura do
temperamento, a última área a ser geralmente renovada desde a raiz, em função do ego ou egão.
Adaptaciologia. Segundo a Autodiscernimentologia, a excelência do autodesempenho
do geronte pode ser sabotada pela lei do menor esforço e pela autodesorganização ou indisciplina
pessoal, atravancando a consecução da programação existencial, mantendo em subnível os próprios potenciais evolutivos e os recursos recebidos nesta existência humana, aos quais deve retribuir.
Caracterologia. Sob a ótica da Holossomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 14 trafores determinantes na manutenção do dinamismo da proéxis do geronte:
01. Abertismo consciencial.
02. Acolhimento.
03. Anticonflitividade.
04. Autodiscernimento.
05. Automotivação.
06. Bom humor.
07. Convivialidade sadia.
08. Desdramatização.
09 Desrepressão.
10. Gentileza.
11. Neofilia.
12. Proatividade.
13. Sociabilidade.
14. Vontade.
Taxologia. Sob a ótica da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15
recursos úteis à consecução da programação existencial pelo geronte:
01. Agenda pessoal: a cotidianidade diuturna.
02. Autodidatismo: a leitura permanente; a polivalência pessoal.
03. Biblioteca pessoal: a Arquivologia; a Inventariologia.
04. Carreira profissional: a sobrevivência humana digna.
05. Diploma: a educação formal.
06. Dupla evolutiva (DE): o parceiro ou parceira.
07. Estado vibracional: a chave energética da vida humana.
08. Exemplarismo: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
09. Intelectualidade: a vida intelectual produtiva.
10. Ortopensenidade: a pensenidade sadia.
11. Perseverança: a autodisciplina; as rotinas úteis.
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12.
13.
14.
15.

11457

Recin: a reciclagem intraconsciencial; o autenfrentamento.
Soma: o ginossoma; o androssoma.
Tares: o predomínio da tarefa de esclarecimento.
Universalismo: o altruísmo; o fraternismo.
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 geronte proexista, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aproveitamento do tempo: Autoproexologia; Homeostático.
02. Autogestão existencial: Autoproexologia; Neutro.
03. Autolucidez proexológica: Proexologia; Homeostático.
04. Autorrecuperação dos megacons: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
05. Compensação mentalsomática: Intrafisicologia; Homeostático.
06. Conscin tricerebral: Cerebrologia; Neutro.
07. Correção de rota: Autorrecexologia; Homeostático.
08. Desafio da longevidade ativa: Intrafisicologia; Homeostático.
09. Desviacionismo: Proexologia; Nosográfico.
10. Exercitação neuronal: Mentalsomatologia; Homeostático.
11. Fase existencial conclusiva: Intrafisicologia; Neutro.
12. Geronte evolutivo: Gerontologia; Homeostático.
13. Geronte pré-intermissivista: Recexologia; Homeostático.
14. Padrão homeostático de referência: Paraassepsiologia; Homeostático.
15. Vício da formação cultural: Conscienciometrologia; Nosográfico.

O GERONTE PROEXISTA COM EXPRESSIVA EXPERIÊNCIA
DE VIDA E BAGAGEM DE CONHECIMENTOS RECONHECE
RACIONALMENTE A AUTORRESPONSABILIDADE EVOLUTIVA NO CUMPRIMENTO DA PROGRAMAÇÃO EXISTENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite ser proexista? Reconhece a autorresponsabilidade existencial exemplarista do geronte?
Filmografia Específica:
1. Um Senhor Estagiário. Título original: The intern. País: EUA. Data: 2015. Duração: 121 min. Gênero:
Comédia. Idade (censura): Livre. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Dublado: Português. Direção; Produção e Roteiro:
Nancy Meyers; Scott Rudin, & Suzanne McNeill Farwell. Elenco: Robert de Niro; Anne Hathaway; Adam De Vine;
Christina Scherer; & Zack Pearlman. Sinopse: A história acompanha Jules (Anne Hathaway), bem-sucedida dona de site
de moda, abalada pela notícia de necessitar contratar estagiário. Por questão social, os idosos precisam voltar à ativa. Nesse contexto, a moça passa a contar com Ben, senhor de 70 anos buscando novos desafios.
Bibliografia Específica:
01. Allegretti, Fernanda; Envelhecer no Século XXI; Veja; Revista; Ed. 2.470; N. 12; Seção: A Melhor Idade; 5 fotos; São Paulo, SP;18.03.16; páginas 88 a 95.
02. Alonso, Karina; Manfio, Vitor; & Piccinato, Ricardo; Seu Cérebro mais Potente; Segredos da Mente:
Supercérebro; Revista; Anuário; Ano 1; N. 2; Bauru, SP; 2015; páginas 1, 21 a 23, 25 a 27 e 32 a 35.
03. Seisdedos, Andrey; Inteligências Turbinadas; Segredos da Mente: Supercérebro; Revista; Anuário; Ano
1; N. 2; Seção: Entrevista & Educação; Bauru, SP; 2015; páginas 9 a 11e 36 a 39.
04. Vieira, Waldo; 200 Táticas 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.; Insti-
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tuto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 40 a 42, 57, 110, 126,
159, 187, 195 e 219.
05. 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 66 a 71.
06. 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 155 a 158, 571 a 638, 903 a 982 e 983 a 1.018.
07. 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 Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 77, 78, 168 a 207,
335, 336, 353 a 355, 403 a 414, 462 a 470, 799 a 825, 941 a 946, 977 a 994, 1.093, 1.094 e 1.102 a 1.104.
08. 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 20 a 22, 26
a 28, 31, 32, 38 a 48, 55 a 58, 93 a 97, 106 a 115, 133, 134, 116 a 120, 138 e 139.
09. Idem; Nossa Evolução; 168 p.; 15 caps.; 149 abrevs.; glos. 282 termos; 6 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 86 e 87.
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
115, 220, 378, 430, 431, 489, 494, 496, 497, 504 a 508, 520, 534, 584, 595, 598, 606, 607, 685 e 764.
Webgrafia Específica:
1. Albino, Helena Maria Galvão; Aspectos Emocionais do Envelhecimento; Artigo; Amigos do Freud; Revista Brasileira de Psicanálise; 24-01.02.14; Porto Alegre, RS; disponível em <http://amigosdofreud.blogspot.com.br/
2007/05/aspectos-emocionais-do-envelhecimento.html#.VyFdMvkrLIU>; acesso em: 27.04.16; 15h25.
2. Chiquetti, Eloá Maria; Gerontomotricidade - Motricidade para Idosos - Ebah; Artigo; 2 caps.; 6 refs.;
Cascavel, PR; 2010; disponível em: <www.ebah.com.br/content/ ABAAABteoAI/gerontomotricidade> acesso em:10.02.
16; 10h35.
3. Diário Oficial da República Federativa do Brasil; O Estatuto do Idoso; Tabloide; Lei n° 10.741; 40
enus.; 01.01.04; Brasília, DF; disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2003/L10.741.htm>; acesso em:
22.05.16; 10h22.
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GESCON
(PROEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A gescon, ou gestação consciencial, é a produtividade evolutiva, cosmoética e útil da conscin, centrada na consecução de obras de fraternidade vivida de neoideias
libertárias, dentro do quadro de obras pessoais da programática mais avançada da proéxis.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo gestação deriva do idioma Latim, gestatione, “ação de trazer; passeio em carro ou liteira; viagem”. Surgiu em 17 6. O termo consciência vem igualmente do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento,
consciência, senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século
XIII.
Sinonimologia: 1. Gestação consciencial. 2. Autogescon; gescon duplista. 3. Megagescon. 4. Reprodução consciencial. 5. Produção da tares. 6. Elaboração mentalsomática. 7. Cibergescon. 8. Fruto parapsíquico.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 8 cognatos (neologismos) derivados do vocábulo gescon: antigescon; autogescon; cibergescon; Gesconologia; gesconologista; megagescon;
minigescon; patogescon.
Neologia. A expressão gestação consciencial e os 7 termos gescon, antigescon, autogescon, cibergescon, megagescon, minigescon e patogescon são neologismos técnicos da Proexologia.
Antonimologia: 1. Antigescon; gescon abortada. 2. Gestação humana. 3. Gessom;
gestação somática; megagessom. 4. Elaboração somática. 5. Produção biológica. 6. Produção da
tacon.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais.
II. Fatuística
Pensenologia: o livro como grafopensene fixado.
Fatologia: a gescon; a gestação consciencial; o objetivo máximo da proéxis; as tarefas
do esclarecimento (tares); as tares a 2; as gescons a 2; o bloqueio (aborto) das gescons mentaissomáticas pela maternidade subcerebral; a gescon abortada; a docência itinerante da Conscienciologia; as obras mentaissomáticas cosmoéticas do próprio punho; a cápsula do tempo na seriéxis pessoal; a proéxis continuada; a Embriologia das verpons pessoais prioritárias; a manutenção pessoal
de trabalhos policármicos; a produtividade evolutiva; o saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP).
Parafatologia: o papel do tenepessismo nas gescons; as auto e heteropesquisas conscienciológicas; o assédio mentalsomático.
III. Detalhismo
Colegiologia: o Colégio Invisível da Proexologia.
Holotecologia: a grafopensenoteca; a neologisticoteca; a cosmoeticoteca; a abjuncioteca; a proexoteca; a teaticoteca; a heuristicoteca.
Interdisciplinologia: a Proexologia; a Gesconologia; a Evoluciologia; a Assistenciologia; a Policarmologia; a Mentalsomatologia; a Seriexologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin de maxiproéxis; a pessoa policármica; a conscin ex-aluna de
Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático;
Masculinologia: o tenepessista; o conscienciólogo; o autor cosmoético.
Femininologia: a tenepessista; a consciencióloga; a autora cosmoética.
Hominologia: o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens proexologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minigescon = o tenepessismo veterano; megagescon = a policarmalidade.
Grupais. Pela Parassociologia, ocorrem gescons grupais, fecundas, sendo as mais comuns através dos trabalhos da tares e da policarmalidade desenvolvidos por duplas evolutivas.
Invéxis. Pela análise da Invexologia, o ideal é quando a conscin inicia as gestações conscienciais já no período da juventude na Terra.
Autogestação. Sob a ótica da Somatologia, a heterogestação humana, vulgar ou automimética atinge muito mais a mulher (doação) e não o homem. Já a autogestação consciencial (neoideias libertárias, obras evolutivas) envolve tanto o homem quanto a mulher em condições de
igualdade.
Relações. Segundo a Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 relações relevantes das gescons:
01. Antimaternidade: a relação gescon–antimaternidade cosmoética.
02. Conscienciometrologia: a relação gescon-autoconscienciograma.
03. Duplismo: a relação autogescon–gescon da dupla evolutiva (Conviviologia).
04. Economia: a relação gescon-Economia (Conscienciocentrologia).
05. Ginossomatologia: a relação gescon-menopausa.
06. Gravidez: a relação gescon-gessom (gestação consciencial–gestação somática).
07. Macrossomatologia: a relação gescon-macrossoma.
08. Parapercepciologia: a relação gescon–autoparapsiquismo assistencial.
09. Policarmalidade: a relação gescon-policarmalidade (Holocarmologia).
10. Porão: a relação gescon–porão consciencial (Parapatologia).
11. Recexologia: a relação gescon–reciclagem existencial (recéxis).
12. Seriexologia: a relação gescon–autorrevezamento multiexistencial.
Demografia. Com a explosão demográfica, a tendência evolutiva será mesmo a gestação
consciencial substituir gradualmente a gestação humana.
Maternidade. É cada vez mais insistente entre os pesquisadores, a observação quanto ao
instinto maternal ser tão somente mito para a moderna conscin-mulher, capaz de abandonar os filhos sem nenhum arrependimento.
Casuística. Em 1996, ocorreu o crescimento vigoroso da prostituição na fronteira entre
a República Tcheca e a Alemanha, nas circunvizinhanças de Teplice. Cada prostituta checa cobrava 50 marcos alemães por sessão sexual de meia-hora no hotel. Contudo, era praxe receber o dobro se estivesse grávida. Quanto mais adiantado o estado da gestação, mais alto era o preço pago
pelo freguês por ter a gestante qual prêmio raro. A barriga arredondada era o melhor anúncio
promocional e comercial para a jovem prostituta.
Fuga. A maioria absoluta dessas moças, na média de 19 anos de idade, deixava os recém-nascidos indesejáveis na maternidade, fugindo sem nem mesmo dar nomes aos filhos, cujos
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pais nem, ao certo, sabiam. A decisão de deixar os recém-nascidos era baseada inteiramente no
dinheiro.
Ficha. Na ficha do recém-nascido da maternidade, constava a legenda: ―Pai desconhecido, mãe desinteressada‖, a fim de encaminhá-lo à adoção particular ou para determinado orfanato
próximo, já abrigando, na ocasião, 120 crianças.
Burocracia. Em certo dia, na maternidade, ocorreram 3 nascimentos de bebês de prostitutas não desejando ficar com os recém-nascidos, pedindo aos burocratas para dar-lhes nomes
e decidirem quanto ao futuro de cada qual.
Estágio. A partir da Evoluciologia, as gestações conscienciais somente aparecem no desenvolvimento da evolução da consciência em estágio mais avançado de holomaturidade ou na
embriologia das ideias de ponta ou prioritárias.
Autodiscernimento. Como esclarece a Holomaturologia, quando a conscin se liberta de
todos os compromissos com as gestações humanas, a inteligência a conduz, inevitavelmente,
à produção das gestações de obras conscienciais, frutos magnos e duradouros do autodiscernimento.
Autovivência. No âmbito da Holossomatologia, a conscin somática, primária (determinado bilionário, por exemplo), passa toda a vida humana lutando para defender a acumulação de
dinheiro; já a conscin holossomática, evoluída (certo conscienciólogo, por exemplo), inicia a vida
intrafísica e a desfruta pautando o modus vivendi pela autoconsciencialidade das gestações conscienciais, tendo em vista o holossoma.
Macrossoma. Diante da Macrossomatologia, o macrossoma, seja androssoma ou ginossoma, é empregado para as gestações conscienciais nas maxiproéxis evoluídas.
Abortos. Por meio da Parapatologia, não é difícil identificar os abortos das gestações
conscienciais evoluídas, promovidos pela mulher ainda submissa ao subcérebro abdominal, através de gestações humanas automiméticas, não incluídas na própria proéxis.
Gestações. Eis 14 observações sobre a gestação consciencial, gerada através do mentalsoma, em cotejo com a gestação biológica, gerada através do soma, dispostas na ordem funcional:
01. Reproduções. Hoje é a hora da junção evolutiva de duas reproduções para a Mulher
consciencialmente desperta: a reprodução biológica com a reprodução consciencial.
02. Seriéxis. Ontem, em vidas humanas prévias, dentro da Seriexologia, a mulher imatura – a derrubadora de homens – tinha na vaidade pessoal o objetivo magno prioritário. Só se permitia paixões passageiras no jogo da sedução sexual sem peias, na moldura do brilhareco de roupas elegantes, em tropelia permanente, afogada pela legião de homens seduzidos, servis e bajuladores.
03. Autocorrupção. A avidez da derrubadora de homens não permitia à profissional ser
honesta nem consigo mesma. A autocorrupção permanente a possuía por inteiro, o tempo todo.
04. Sedução. A sedução vampiresca era o único estímulo encontrado na fuga das próprias inseguranças. Quando conquistava, a Don Juan de saias, abandonava o objeto sexual ou afetivo drenado, atirando-o a distância qual laranja chupada.
05. Encantamento. Optava sempre pelo desafio das complicações da pessoa difícil. Ao
serem resolvidas as grandes complicações ou conflituosidades, terminava o encantamento e mais
outra relação se rompia. Satisfeita a necessidade mórbida, acabava o interesse transitório.
06. Segredo. Adorava as relações secretas, difíceis e extraconjugais. Ao se tornarem
públicas e claras, desaparecia completamente a automotivação e dedicação.
07. Evolução. Já o objetivo real, magno, da mulher moderna, agora, é vencer a si própria, no esforço de dinamização da evolução consciencial e autoconsciente.
08. Meta. A nova meta é a sedução holossomática, consciente e cosmoética, bem superior à sedução holochacral anticosmoética de antigamente.
09. Grupocarma. A nova mulher usa, agora, a pelve larga e a feminilidade elevada, na
metade preparatória da vida humana – em média até os 35 anos de idade – na gestação biológica,
a reprodução humana, animal e planejada se preciso objetivando o concerto grupocármico dos
relacionamentos fracassados em desmandos pretéritos.
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10. Consciencialidade. Na metade executiva da existência – na média entre os 36 e os
70 anos de idade – a mulher liberada aplica-se à gestação consciencial, além da biológica.
11. Mentalsomática. Agora é a vez da consecução sábia da consciencialidade reprodutora intelectual, a renovação da conscin através da própria consciência lúcida quanto à mentalsomática, assentada no corpo do autodiscernimento máximo.
12. Proéxis. A nova mulher busca assumir o mandato da própria proéxis, até mesmo
a maxiproéxis, e realizar o objetivo libertário junto à consciência mais amada, o parceiro da dupla
evolutiva.
13. Tares. O valor fundamental da existência da nova mulher é outro: a tares ou a tarefa
assistencial do esclarecimento das consciências em alto nível.
14. Conscins. Nas gestações humanas entram 3 conscins ou compõem 1 trio evolutivo.
As gestações conscienciais são grupais, policármicas e maxiuniversalistas.
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 gescon, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Alavancagem da proéxis: Proexologia.
2. Autodesempenho proexológico: Proexologia.
3. Desafio da proéxis: Proexologia.
4. Escala dos autores mentaissomáticos: Mentalsomatologia.
5. Informação esclarecedora: Parapedagogiologia.
6. Pesquisador independente: Experimentologia.
7. Prioridade da escrita: Comunicologia.

A TERRA SEGUE EVOLUINDO NO TERCEIRO MILÊNIO.
PELA PRIMEIRA VEZ, HÁ MILHARES DE MEMBROS
DA HUMANIDADE AUTOCONSCIENTES DA PREMÊNCIA
DAS GESTAÇÕES CONSCIENCIAIS COSMOÉTICAS.
Questionologia. Quais gestações conscienciais você já produziu até hoje? Você coopera,
com eficácia, com as gescons do(a) companheiro(a) da dupla evolutiva?
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 75, 158, 167 e 212.
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; páginas 22, 110 e 129.
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 128, 132, 144, 191, 205, 463, 490, 492,
557, 628, 805, 868, 915, 1.034 e 1.099.
04. Idem; Manual da Dupla Evolutiva; 208 p.; 40 caps.; 16 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional
de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 75, 85, 93, 137 e 148.
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 41 e 46.
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; página 91.
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 25.
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08. Idem; Nossa Evolução; 168 p.; 15 caps.; 149 abrevs.; 6 refs.; glos. 282 termos; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 62, 87 e 127.
09. 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 52,
614 e 1.108.
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 97, 139, 154, 273, 312, 318, 326, 390, 413, 414, 421, 439, 489, 491, 511, 513, 527
a 529, 540, 583, 606, 718, 724, 726 e 732.
11. Idem; Temas da Conscienciologia; 232 p.; 90 caps.; 16 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional
de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 46, 47 e 51.
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GESCON ATRATORA
(PARASSINCRONOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A gescon atratora é a produção escrita evolutiva, cosmoética e útil com
poder de atração de objetos, oportunidades, consciências, a partir de sincronicidades e de convergências, envolvendo o materpensene da obra visando a interassistencialidade.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo gestação deriva do idioma Latim, gestatione, “ação de trazer; passeio em carro ou liteira; viagem”. Surgiu em 17 6. O termo consciência procede também do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento;
consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século
XIII. O vocábulo atrator vem do mesmo idioma Latim, attractus, de attrahere, “trazer; puxar
para si; atrair; contrair; enrugar”. Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Livro atrator. 2. Gescon agregadora. 3. Gescon imã. 4. Sincronicidades através da gescon.
Neologia. As 3 expressões compostas gescon atratora, minigescon atratora e maxigescon atratora são neologismos técnicos da Parassincronologia.
Antonimologia: 1. Livro estigmatizador. 2. Antigescon desagregadora. 3. Obra escrita
repulsiva. 4. Antipatia autoral.
Estrangeirismologia: o rapport grupopensênico; o Scriptorium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto às energias conscienciais (ECs).
Coloquiologia: – Os afins se atraem. O que é seu vem para você.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal atrator; o holopensene da gescon atratora; os ortopensenes; a ortopensenidade; os autografopensenes; a autografopensenidade; a retilinearidade autopensênica; o materpensene pessoal atrator.
Fatologia: a gescon atratora; a tares atratora; o confor atrator; o exemplo cosmoético
atrator; as consequências da publicação da gescon escrita; o livro atrator do autor na condição de
conscin; a força do conteúdo do livro; a força energética do livro pessoal; o posfácio da tares autoconscienciográfica; o conteúdo singular atrativo; a irresistibilidade da obra escrita interassistencial; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); o fluxo cósmico convergente a partir do autoposicionamento; as sincronicidades derivadas da gescon; a interconectividade cósmica; a atração de objetos
derivado do livro; a atração interconsciencial; o fato de pessoas buscarem ideias registradas em
obras escritas; o impacto da gescon atratora na proéxis; a virtude de atrair o melhor; a força atrativa do exemplo pessoal; a empatia autoral; as empatias gratuitas; a abertura de portas a partir da
gescon; os caminhos abertos espontaneamente; o livro pessoal ampliando a rede de contatos;
a manifestação na gescon da autobagagem holobiográfica; as novas oportunidades evolutivas derivadas da gescon; a necessidade de autavaliação do abertismo consciencial do autor; a potencialização da gescon atratora na força presencial; a conscin com propensão à produtividade evolutiva;
o epicentrismo consciencial; a importância do Curso Formação de Autores da União Internacional de Escritores da Conscienciologia (UNIESCON); a potencialização da gescon através das heterocríticas da EDITARES; a Revista Conscientia; o Journal of Conscientiology; a Revista Scriptor; o Manual de Redação da Conscienciologia; o conscienciograma; o poder de atração da Enciclopédia da Conscienciologia; a escrita da gescon enquanto concretização do Curso Intermissivo
(CI) pré-ressomático; o planejamento da gescon enquanto preparação para a próxima vida intrafísica.
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Parafatologia: o autodomínio do estado vibracional (EV) profilático da conscin autora;
o livro atrator do autor na condição de consciex; a gescon pessoal atraindo amparadores extrafísicos; a gescon pessoal atraindo novos assediadores extrafísicos; o paraposfácio da tares autoconscienciográfica; o livro ampliando a pararrede de contatos extrafísicos; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; os insights do amparador extrafísico através das sincronicidades inegáveis; os
insights do amparador extrafísico através dos contatos interpessoais; a conexão entre a gescon
atratora e a prática de tenepes; os campos energéticos promotores de reflexão nas dinâmicas de
escrita da UNIESCON; a colheita intermissiva; a gescon atratora da bitanatose lúcida; a gescon
atratora de tarefas interassistenciais na próxima proéxis; a gescon atratora de aportes na próxima
proéxis; o efeito da gescon pessoal na próxima intermissão.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo vontade-intencionalidade-escrita; o sinergismo voluntariado-tenepes-docência-autorado; o sinergismo escrita–amparo extrafísico de função–tenepes;
o sinergismo cognopolitismo–rotina grafopensênica.
Principiologia: o princípio do megafoco mentalsomático; o princípio do exemplarismo
pessoal (PEP) aplicado à grafopensenidade; o princípio da afinidade.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) evidente na gescon atratora.
Teoriologia: a teoria da sincronicidade.
Tecnologia: a técnica do detalhismo.
Voluntariologia: os voluntários da Revista Conscientia; o voluntariado na EDITARES;
o voluntariado na UNIESCON; os voluntários da Holoteca; os voluntários do Tertuliarium; os
voluntários-professores-autores da Conscienciologia; os voluntários autores publicados do Holociclo (CEAEC).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico radical da Heurística (Serenarium);
o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório
conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico Tertuliarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Autores; o Colégio Invisível dos Intermissivistas;
o Colégio Invisível dos Proexólogos; o Colégio Invisível dos Conscienciólogos; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível dos Tenepessistas; o Colégio Invisível dos Despertos; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos.
Efeitologia: a gescon atratora na condição de efeito dos autesforços evolutivos.
Binomiologia: o binômio autor-amparador; o binômio autor-assediador; o binômio autor-assistido; o binômio autor-leitor; o binômio gescon–força presencial; o binômio grafopensene-evocação; o binômio escrita-energia.
Interaciogia: a interação funcional autorado-tenepes; a interação interdimensional autor-amparador; a interação assíncrona leitor-autor; a interação síncrona leitor-autor; a interação mentalsoma-energossoma; a interação funcional gescon-megagescon; a interação mentalsomática ideia-linguagem.
Trinomiologia: o trinômio vontade–intencionalidade cosmoética–gescon; o trinômio
artigo-palestra-livro; o trinômio voluntariado-docência-gescon.
Polinomiologia: o polinômio autor-amparador-assistido-encaminhamento.
Politicologia: a meritocracia; a democracia; a cognocracia; a lucidocracia; a cosmoeticocracia; a assistenciocracia; a proexocracia.
Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei da atração universal; as leis da afinidade; as
leis da inseparabilidade grupocármica; as leis da sincronicidade de todas as partes com o todo.
Filiologia: a energofilia; a conviviofilia; a grafofilia; a comunicofilia; a bibliofilia; a gesconofilia; a autopesquisofilia; a interassistenciofilia.
Mitologia: o mito da sorte; o mito do azar; o mito do acaso.
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Holotecologia: a grafopensenoteca; a recexoteca; a sincronoteca; a correlacionoteca;
a cosmoeticoteca; a intelectoteca; a interassistencioteca.
Interdisciplinologia: a Parassincronologia; a Voliciologia; a Experimentologia; a Gesconologia; a Cosmovisiologia; a Conexologia; a Interaciologia; a Vinculologia; a Confluenciologia; a Conviviologia; a Parassociologia; a Interassistenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a conscin parapsíquica; a conscin escritora; as amizades
intermissivas; a isca humana insconsciente; a isca humana consciente.
Masculinologia: o autor; o autor iniciante; o autor veterano; o escritor; o intermissivista;
o atrator; o conscienciólogo; o pesquisador; o professor; o cognopolita; o verbetógrafo; o voluntário; o inversor existencial; o reciclante existencial; o proexólogo; o tenepessista; o compassageiro
evolutivo; o epicon lúcido; o projetor consciente; o amparador extrafísico; o desperto; o ofiexista;
o evoluciólogo.
Femininologia: a autora; a autora iniciante; a autora veterana; a escritora; a intermissivista; a atratora; a consciencióloga; a pesquisadora; a professora; a cognopolita; a verbetógrafa;
a voluntária; a inversora existencial; a reciclante existencial; a proexóloga; a tenepessista; a compassageira evolutiva; a epicon lúcida; a projetora consciente; a amparadora extrafísica; a desperta;
a ofiexista; a evolucióloga.
Hominologia: o Homo sapiens attractivus; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens
intellectualis; o Homo sapiens empathopensenicus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens
determinator; o Homo sapiens synchronicus; o Homo sapiens agens; o Homo sapiens intermissivus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens conscientiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minigescon atratora = o primeiro livro interassistencial e cosmoético publicado; maxigescon atratora = a megagescon publicada.
Culturologia: a Multiculturologia do Parapsiquismo.
Taxologia. Considerando a Proexologia, a gestação consciencial escrita pode atrair pelo
menos 14 ocorrências, em ordem funcional, positivas ou não, para o autor parapsíquico de obra
cosmoética, interassistencial, com finalidade evolutiva e de autorrevezamento multiexistencial:
01. Palestras. Convites para lançamentos, debates, cursos e palestras sobre o livro e temas afins, inclusive em contextos não esperados.
02. Feedback. Devolutivas e feedbacks de diversos tipos sobre a obra escrita.
03. Biblioteca. Aquisições inesperadas do livro publicado para bibliotecas especializadas, por exemplo, em centros de pesquisas de universidades internacionais.
04. Presentes. Presentes espontâneos recebidos, por exemplo, livros ou filmes relacionados à gescon publicada.
05. Contatos. Novos contatos ou reencontros interpessoais, de conscins de todos os
tipos, decorrentes da leitura da gescon.
06. Autores. Contatos e trocas intelectuais com autores de diversas áreas de pesquisa,
contudo com afinidades de conteúdo evidentes.
07. Políticos. Contatos e trocas de experiências com políticos regionais e nacionais.
08. Amizades. Intensificação dos laços de amizades intermissivas em função do trabalho desenvolvido para a publicação da gescon.
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09. Duplismo. Ampliação do círculo de relações, possibilitando, em alguns casos, a formação de dupla evolutiva.
10. Profissão. Oportunidades de mudanças de atividades profissionais. No caso, importa
o autodiscernimento, o bom senso e os indícios parapsíquicos para as decisões.
11. Paracontatos. Novos contatos ou reencontros interpessoais, de consciexes de todos
os tipos, decorrentes da publicação da gescon.
12. Tenepes. Intensificação do trabalho extrafísico, energético e interassistencial da tenepes derivado da publicação do livro.
13. Projetabilidade. Experiências projetivas conscientes promovidas por amparador
extrafísico, relacionadas à gescon.
14. Extrapolação. Extrapolacionismos parapsíquicos promovidos pelo amparador extrafísico, decorrentes do livro publicado.
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 gescon atratora, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Atrator: Evoluciologia; Neutro.
02. Atrator ressomático: Ressomatologia; Homeostático.
03. Autorado: Mentalsomatologia; Neutro.
04. Colheita intermissiva: Evoluciologia; Homeostático.
05. Consciência atratora: Conscienciometrologia; Homeostático.
06. Fluxo cósmico: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
07. Gescon: Proexologia; Homeostático.
08. Materpensene atrator: Materpensenologia; Neutro.
09. Megassincronicidade: Megassincronologia; Neutro.
10. Minissincronicidade: Minissincronologia; Neutro.
11. Parassincronicidade: Parassincronologia; Neutro.
12. Planejamento da gescon: Autorganizaciologia; Neutro.
13. Ponto de partida da gescon: Autodecidologia; Neutro.
14. Prioridade da escrita: Comunicologia; Homeostático.
15. Sincronicidade: Cosmoconscienciologia; Neutro.

A GESCON ATRATORA, COSMOÉTICA E INTERASSISTENCIAL, IDENTIFICADA PELO AUTOR, É FATOR IMPORTANTE PARA A EXPANSÃO DO PARAPSIQUISMO, O DOMÍNIO
DAS ENERGIAS E A ACELERAÇÃO DA DESPERTICIDADE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já produziu alguma gescon atratora? De qual natureza?
Bibliografia Específica:
1. Daou, Dulce; Paraposfácio: Tares Autoconscienciográfica; Artigo; Scriptor; Revista; Anuário; Ano 1; N. 1; 1 citação; 1 E-mail; 7 enus.; 1 minicurrículo; 11 refs.; União Internacional de Escritores da Conscienciologia (Uniescon);
Foz do Iguaçu, PR; 2010; páginas 72 a 78.
2. Vieira, Waldo; Manual de Redação da Conscienciologia; revisores Alexander Steiner; et al.; 276 p.; 15
seções; 150 caps.; 152 abrevs.; 23 E-mails; 54 enus.; 274 estrangeirismos; 30 expressões idiomáticas portuguesas; 1 foto;
60 locuções do idioma espanhol; 85 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 30 pesquisas; 6 técnicas; 30 teorias;
8 testes; 60 tipos de artefatos do saber; 60 vozes de animais subumanos; 3 websites; glos. 300 termos; 609 refs.; 28 x 21
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cm; br.; 2ª Ed. rev.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu,
PR; 2002; páginas 61 e 63.
3. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.;
1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.;
geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 70, 102,
115, 125, 180, 190, 312, 330, 354, 383, 384, 386, 387, 392, 401, 423, 444, 446, 449, 451, 453, 493, 494, 496, 500, 505
a 507, 514, 517, 518, 532, 535, 536, 557, 580, 586, 601, 615, 625, 657, 680, 688, 693, 701, 715, 726, 735 e 748.

A. N.
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GESCON ECTÓPICA
(PROEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A gescon ectópica é a produção consciencial automimética da conscin,
quando fora do contexto autevolutivo, sem cumprir os trabalhos policármicos, programados durante o Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático, recente, estacionada no porão consciencial ou na
interprisão grupocármica.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo gestação deriva do idioma Latim, gestatione, “ação de trazer; passeio em carro ou liteira; viagem”. Surgiu em 17 6. O vocábulo consciência procede também do
idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no
Século XIII. O vocábulo ectópico provém do mesmo idioma Latim, ectopia, e este do idioma
Grego, ektopos, “fora do lugar”. Surgiu em 1881.
Sinonimologia: 1. Patogescon. 2. Gescon deslocada; gestação consciencial ectópica.
3. Gescon paratópica; gescon patomimética. 4. Desvio de proéxis. 5. Minidissidência.
Neologia. As 3 expressões compostas gescon ectópica, gescon ectópica mínima e gescon
ectópica máxima são neologismos técnicos da Proexologia.
Antonimologia: 1. Gescon regular. 2. Megagescon. 3. Gescon policármica. 4. Gescon
abortada. 5. Tares policármica. 6. Maxidissidência. 7. Gessom. 8. Gestação evolutiva.
Estrangeirismologia: a força do Zeitgeist.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o assunto: – Eliminemos as ectopias.
II. Fatuística
Pensenologia: os ectopensenes; a ectopensenidade.
Fatologia: a gescon ectópica; a gestação consciencial ectópica; a antigescon; a indisciplina pessoal; a acídia; a autoinsegurança; a melin; a apagogia; a frustração; o desvio da pista
principal da vida humana; a sedução da Eletronótica; a atração da fama; a minidissidência
ideológica; a linha mestra da proéxis pessoal; o acostamento quanto à diretriz da proéxis pessoal;
a acomodação da conscin; a sabotagem ao compléxis; a sabotagem à moréxis; os heterassédios;
o transviamento do incompléxis; a antiga sedução da tacon repetitiva; a volta aos maus hábitos;
a fuga da raia das responsabilidades; a má interpretação das prioridades evolutivas; os pretextos;
as justificativas; as desculpas; os álibis; os atenuantes; os agravantes; a defesa do indefensável.
Parafatologia: os acidentes de percurso parapsíquicos.
III. Detalhismo
Colegiologia: o Colégio Invisível da Proexologia.
Enumerologia: o carrancismo; a retroversidade; o tresmalhamento; o perdularismo;
o traumatismo; o ectopismo; a heterotopia; o descaminho.
Legislogia: a lei do menor esforço quando patológica.
Maniologia: a nostomania.
Holotecologia: a regressoteca; a dissidencioteca; a psicopaticoteca; a pseudoteca.
Interdisciplinologia: a Proexologia; a Desviologia; a Parapatologia; a Heterassediologia; a Interprisiologia; a Acidentologia; a Enganologia; a Traumatologia; a Eletronótica.
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IV. Perfilologia
Elencologia: o ser desperto; as más companhias.
Masculinologia: o agente retrocognitor; o autodecisor; o cognopolita; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o duplista; o epicon lúcido; o intermissivista;
o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o pesquisador;
o proexólogo; o professor; o comunicólogo; o reciclante existencial; o tertuliano; o minidissidente
ideológico.
Femininologia: a agente retrocognitora; a autodecisora; a cognopolita; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a duplista; a epicon lúcida; a intermissivista;
a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pesquisadora;
a proexóloga; a professora; a comunicóloga; a reciclante existencial; a tertuliana; a minidissidente
ideológica.
Hominologia: o Homo sapiens ectopicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: gescon ectópica mínima = a gestação consciencial avançada interrompida a meio do caminho; gescon ectópica máxima = a gestação consciencial evoluída desviada do
objetivo básico por interesses inferiores ou eletronóticos.
Taxologia. Sob a ótica da Proexologia, há várias categorias de gescons ectópicas, por
exemplo, ao modo destas 10, listadas na ordem alfabética dos temas principais:
01. Automimetismo. A acomodação pessoal às automimeses repetíveis e dispensáveis,
em vez da consecução das tarefas novas da proéxis tópica, sadia e planificada.
02. Doutrinismo. O desenvolvimento da proéxis pessoal assentado em doutrina mística
e estranha ao programa de pesquisas preestabelecido do holopensene de autopesquisas, verpons,
princípio da descrença, Descrenciologia e Refutaciologia.
03. Grupocarmologia. A sujeição irremediável – interprisão grupocármica – às conscins do próprio grupo evolutivo sem cumprir os trabalhos policármicos pessoais já programados.
04. Intrafisicologia. Os compromissos pessoais excessivos com a existência intrafísica
– somaticidade – em detrimento do programa das tarefas multidimensionais.
05. Porão. O estacionamento pessoal na condição do porão consciencial em vez do
cumprimento dos serviços programados no Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático.
06. Projeciologia. A vivência tão só de projeções conscientes espontâneas, em vez da
produção de PCs induzidas pela própria vontade inquebrantável.
07. Recexologia. A realização tardia da reciclagem existencial (recéxis) em vez do programa avançado da opção, no período de tempo correto, pela inversão existencial (invéxis).
08. Sectarismo. A localização errônea dos esforços pessoais dentro das limitações do
mundinho do sectarismo, em vez da vivência do máximo universalismo possível.
09. Tacon. O apego às facilidades da tarefa da consolação em vez do desempenho mais
difícil e menos simpático da tarefa do esclarecimeno (tares), pois a tacon é ectopia perante à maxiproéxis.
10. Varejismo. A saída para o acostamento do varejismo na conduta, em vez de permanecer no leito da estrada do atacadismo consciencial, autoconsciente e mais avançado.
Terapeuticologia. No universo da Experimentologia, a gescon ectópica, responsável
pela proéxis deslocada, deve ser abortada – reciclagem existencial – com inteligência, igual às
ocorrências dos abortos tubários.
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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 a gescon ectópica, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Atitude antiproéxis: Proexologia; Nosográfico.
02. Autodesorganização: Parapatologia; Nosográfico.
03. Bamburriologia: Proexologia; Neutro.
04. Casal incompleto: Conviviologia; Neutro.
05. Conscin multívola: Parapatologia; Nosográfico.
06. Desviacionismo: Proexologia; Nosográfico.
07. Distúrbio aleatório: Parapatologia; Neutro.
08. Energima: Parapatologia; Nosográfico.
09. Frustração: Psicossomatologia; Nosográfico.
10. Gescon: Proexologia; Homeostático.
11. Heterassédio: Parapatologia; Nosográfico.
12. Intermissivista inadaptado: Parapatologia; Nosográfico.

A CAUSA MAIS COMUM DAS GESTAÇÕES CONSCIENCIAIS ECTÓPICAS É A ACOMODAÇÃO DA CONSCIN INCAUTA AOS HÁBITOS MIMÉTICOS, ROTINEIROS E JÁ
DISPENSÁVEIS DO PRÓPRIO PASSADO MULTISSECULAR.
Questionologia. Você vive convicto de estar executando a programação existencial através de gestações conscienciais regulares, assentadas na tarefa do esclarecimento e na Cosmoeticologia? Em qual área de manifestação humana?
Bibliografia Específica:
01. Vieira, Waldo; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano;
1.248 p.; 525 caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; 2.041 refs.; glos. 300 termos; 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 527 a 529
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GESCON GRUPAL
(GESCONOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A gescon grupal é a produção consciencial evolutiva, centrada na consecução da escrita de neoideias libertárias, cosmoéticas e interassistenciais realizada pela equipe intrafísica (equipin) afinizada e especializada, dentro do quadro da maxiproéxis grupal.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra gestação deriva do idioma Latim, gestatione, “ação de trazer;
passeio em carro ou liteira; viagem”. Surgiu em 17 6. A palavra consciência vem igualmente do
idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento, consciência, senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no
Século XIII. O vocábulo grupo procede do idioma Italiano, gruppo, “nó; conjunto; reunião”, e esta do idioma Germânico, kruppa, equivalente ao idioma Frâncico, kruppa, “massa arredondada”.
Surgiu no Século XVIII. O termo grupal apareceu no Século XX.
Sinonimologia: 1. Gestação consciencial em grupo. 2. Produção conscienciográfica
grupal tarística.
Neologia. As 3 expressões compostas gescon grupal, minigescon grupal e maxigescon
grupal são neologismos técnicos da Gesconologia.
Antonimologia: 1. Gescon individual. 2. Gestação humana. 3. Produção grupal taconística.
Estrangeirismologia: o esprit de corps; o tour de force; o modus vivendi cooperativo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à produtividade gesconológica grupal.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene grupal da escrita; os parapsicopensenes; a parapsicopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os
ortopensenes; a ortopensenidade; o livro sendo grafopensene fixado; a grafopensenidade.
Fatologia: a gescon grupal; a opção pela produção mentalsomática; o ato de convergir
o trabalho em equipe com a escrita tarística; o consenso da equipe quanto ao conteúdo e a forma
no ato de escrever; os desafios de escrever em grupo; a equipe pesquisística harmonizada; a coesão da equipin técnica com a escrita; a evolução em grupo; os resultados da produção grupal;
o livro Acoplamentarium – Primeira Década; o Manual do Acoplamentarium; o Manual de Verbetografia da Enciclopédia da Conscienciologia; o Anuário da Conscienciologia; o Dicionário
de Neologismos da Conscienciologia; a Enciclopédia da Conscienciologia; o neodesafio cognopolitano de ampliar o número de escritores conscienciológicos; a União Internacional de Escritores da Conscienciologia (UNIESCON).
Parafatologia: o domínio do estado vibracional (EV) profilático da equipin na realização da escrita tarística; a psicografia; a conexão lúcida com amparadores extrafísicos relacionados
à especialidade da equipin, otimizando a produção intelectual; as extrapolações parapsíquicas; as
inspirações extrafísicas; o auto e heterodesassédio otimizando o desenvolvimento da escrita tarística; a equipe extrafísica (equipex) auxiliando a equipin na estruturação da gescon.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo equipin–gescon grupal; o sinergismo equipin-equipex no
labor da escrita tarística.
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Principiologia: o princípio da descrença (PD) aplicado na produção intelectual.
Codigologia: a elaboração de cláusula do código grupal de Cosmoética (CGC) vinculada à escrita.
Teoriologia: a teoria das bioenergias; a teoria do holossoma; a teoria dos fenômenos
parapsíquicos; a teoria da multidimensionalidade; a teoria da tarefa do esclarecimento (tares).
Tecnologia: a técnica da mobilização básica energética (MBE) favorecendo a produção
intelectual.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório
conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Assistenciologia; o laboratório conscienciológico da Experimentologia; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da sinalética energética.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Evoluciólogos coordenando os trabalhos assistenciais conjuntos equipin-equipex.
Efeitologia: o efeito arrastante da escrita no grupo; os efeitos nosográficos da imaturidade emocional na produção intelectual; o efeito potencializador das práticas diárias da tenepes; o efeito dos parafenômenos na escrita tarística.
Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas através dos debates otimizando a produção mentalsomática.
Ciclologia: o ciclo natural do desenvolvimento da escrita; o ciclo cosmoético dos parafenômenos propiciando a escrita tarística; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio intercompreensão-intercooperação; o binômio trabalho independente–trabalho de equipe; o binômio equipes presenciais–equipes virtuais.
Interaciologia: a interação voluntário conscienciológico–equipe conscienciocêntrica;
a interação ganha-ganha.
Crescendologia: o crescendo evolutivo artigo-verbete-livro; o crescendo afinidade-empatia-altruísmo.
Trinomiologia: a observação do trinômio engajamento-entrosamento-integração na
gescon grupal.
Politicologia: a democracia.
Legislogia: a lei da afinidade evolutiva aplicada ao desenvolvimento da escrita tarística.
Filiologia: a energofilia; a sociofilia; a gregariofilia; a teaticofilia; a proexofilia; a conscienciofilia; a conviviofilia.
Fobiologia: a xenofobia.
Sindromologia: a superação da síndrome de inércia grafopensênica.
Mitologia: a desmitificação da escrita tarística.
Holotecologia: a somatoteca; a energoteca; a fenomenoteca; a parapsicoteca; a cosmoeticoteca; a psicossomatoteca; a conscienciometroteca.
Interdisciplinologia: a Gesconologia; a Interassistenciologia; a Intencionologia; a Intraconscienciologia; a Cosmovisiologia; a Harmoniologia; a Inventariologia; a Parapatologia; a Intrafisicologia; a Energossomatologia; a Macrossomatologia; a Holofisiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a união das consciências empáticas; os seres interassistenciais; a equipex;
a equipin; as conscins minipeças do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; as conscins lúcidas.
Masculinologia: o autor; o autorando; o docente 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 verbetógrafo.
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Femininologia: a autora; a autoranda; a docente 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 verbetógrafa.
Hominologia: o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens parapsychophilicus; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens macrossomaticus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens clarividens; o Homo sapiens tenepessista.
V. Argumentologia
Exemplologia: minigescon grupal = o artigo estruturado e publicado pela equipin; maxigescon grupal = o livro estruturado e publicado pela equipin.
Culturologia: a cultura da grupalidade operosa e cosmoética.
Efeitos. Considerando a Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 8 efeitos homeostáticos relacionados ao desenvolvimento da gescon grupal, de acordo com megaatributos propulsores da evolução:
1. Abertismo consciencial: a vivência grupal da expansão das ideias, debate e refutação
favorecendo o consenso da equipin quanto à estruturação e consecução da escrita tarística.
2. Autoconscientização multidimensional (AM): a assunção das responsabilidades da
maxiproéxis grupal firmadas no Curso Intermissivo (CI), notadamente a escrita tarística.
3. Autodesassedialidade: a extirpação dos bagulhos pensênicos e das energias tóxicas
favorecendo à renovação e ampliação da visão pessoal e grupal.
4. Autodiscernimentologia: a qualificação da equipin levando a maior juizo crítico
quanto à produtividade mentalsomática.
5. Autopesquisologia: a convergência da pesquisa individual com a grupal propiciando
o aprofudamento autopesquisístico.
6. Autorganizaciologia: a priorização da organização individual refletindo diretamente
na gescon grupal.
7. Cosmoética: a aplicação do CGC com o objetivo de alinhavar a produção intelectual.
8. Domínio energético: a desintoxicação energética contínua dos chacras encefálicos
propiciando os neorraciocínios e as neoabordagens.
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 gescon grupal, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aglutinação: Harmoniologia; Neutro.
02. Aglutinação interconsciencial: Conviviologia; Neutro.
03. Aperitivo intelectual: Mentalsomatologia; Neutro.
04. Assinatura pensênica: Pensenologia; Neutro.
05. Ato mentalsomático: Mentalsomatologia; Neutro.
06. Autabertismo neopensênico: Neopensenologia; Homeostático.
07. Coautoria interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
08. Epicon lúcido: Evoluciologia; Homeostático.
09. Gescon ectópica: Proexologia; Nosográfico.
10. Gestação evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
11. Gescon: Proexologia; Homeostático.
12. Grupopensene: Materpensenologia; Neutro.
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13. Liderança multidimensional: Liderologia; Homeostático.
14. Parapsiquismo intelectual: Parapercepciologia; Homeostático.
15. Senso de fraternidade: Conviviologia; Homeostático.

A GESCON GRUPAL EVIDENCIA A INTELIGÊNCIA EVOLUTIVA, A PRIORIZAÇÃO, A ORGANIZAÇÃO E A DELIBERAÇÃO ESSENCIAL PARA A CONSECUÇÃO DA MAXIPROÉXIS, AMPLIANDO A QUALIFICAÇÃO DO VOLUNTARIADO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre a gescon grupal? Quais gestações conscienciais você já produziu até hoje em grupo?
Bibliografia Específica:
1. Schopenhauer, Arthur; A Arte de Escrever (Über Gelehrsamkeit und Gelehrte); trad. e pref. Pedro Sussekind; revisores Clóvis Victória; & Jó Saldanha; 170 p.; 5 caps.; 1 biografia; 79 enus.; 1 ilus.; 20 refs.; br.; pocket; L & PM
Pocket; Porto Alegre, RS; 2007; páginas 115 e 116.
2. Teles, Mabel; Escrita Esclarecedora; Artigo; Scriptor; Revista; Trimestral; Ano 1; N. 1; 1 E-mail; 5 enus.;
1 minicurrículo; 4 refs.; União Internacional de Escritores da Conscienciologia (Uniescon); Foz do Iguaçu, PR; páginas
10 e 15.

L. Z.
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GESTAÇÃO EVOLUTIVA
(EVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A gestação evolutiva é a produção consciencial, progressiva ou dinâmica
da autevolução lúcida, quando a conscin busca maiores realizações libertárias cosmoéticas cumprindo as tarefas policármicas da própria programação existencial (proéxis) planejadas adredemente no período intermissivo pré-ressomático.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo gestação deriva do idioma Latim, gestatione, “ação de trazer; passeio em carro ou liteira; viagem”. Surgiu em 17 6. O vocábulo evolutivo procede do idioma Francês, evolutif, de évolution, e este do idioma Latim, evolutio, “ação de percorrer, de desenrolar”.
Apareceu em 1873.
Sinonimologia: 1. Autogescon evolutiva. 2. Dinâmica evolutiva. 3. Megagescon policármica.
Neologia. As 3 expressões compostas gestação evolutiva, gestação evolutiva mínima
e gestação evolutiva máxima são neologismos técnicos da Evoluciologia.
Antonimologia: 1. Gescon ectópica; gescon paratópica; patogescon. 2. Gestação humana. 3. Autogessom. 4. Megagessom.
Estrangeirismologia: a magnum opus.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, especificamente das autoprecognições.
II. Fatuística
Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os retropensenes sadios.
Fatologia: a gestação evolutiva; o patamar evolutivo pessoal; as prioridades evolutivas;
as neoideias evolutivas; a autopotencialização da autevolução; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP);
a inteligência evolutiva (IE), pessoal, inata; a ordem evolutiva dos procedimentos proexológicos;
a marca de excelência da proéxis pessoal; o jubileu evolutivo do intermissivista, homem ou
mulher.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; as desassins; a prática diária da tenepes; a vivência com a ofiex
pessoal; o Curso Intermissivo (CI) pessoal; as autorretrocognições sadias; as autoprecognições; os
reforços extrafísicos de função; os extrapolacionismos parapsíquicos; a euforin; a primener; o cipriene; o caminho da autodesperticidade; o fenômeno da autocosmoconsciência.
III. Detalhismo
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Colegiologia: o Colégio Invisível da Evoluciologia.
Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP).
Interaciologia: a interação gestação evolutiva–megagescon.
Trinomiologia: o trinômio trafor-trafar-trafal; o trinômio princípio-meio-fim; o trinômio intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade; o trinômio tares-tenepes-ofiex; o trinômio proéxis-compléxis-maxiproéxis.
Antagonismologia: o antagonismo progressão / regressão; o antagonismo vanguarda /
retaguarda; o antagonismo fatos / factoides.
Politicologia: a cosmocracia; a proexocracia (Cognópolis).
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Legislogia: a lei do maior esforço.
Filiologia: a neofilia; a evoluciofilia; a proexofilia.
Mitologia: a queda dos megamitos milenares.
Holotecologia: a evolucioteca; a assistencioteca; a experimentoteca; a proexoteca; a grafopensenoteca.
Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Experimentologia; a Gesconologia; a Cosmoeticologia; a Recexologia; a Interassistenciologia; a Tenepessologia; a Ofiexologia; a Proexologia;
a Cosmovisiologia.
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 autolucidus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo
sapiens inventor; o Homo sapiens heuristicus; o Homo sapiens constructus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens proexologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: gestação evolutiva mínima = aquela do contexto normal da proéxis pessoal; gestação evolutiva máxima = aquela do contexto extraordinário, a maior, incluindo a maximoréxis pessoal.
Culturologia: a cultura conscienciológica; a cultura proexológica; a cultura parapsíquica; a cultura interassistencial; a cultura tenepessista; a cultura ofiexista; a cultura evolutiva.
Zoologia. A partir da Evoluciologia, o ser humano somente executa por si, diretamente,
como objetivo existencial, a gestação subumana, ou seja, a tacon primitiva.
Humanologia. Na análise da Autodiscernimentologia, o ser humano, apenas dedicado
à gestação humana, sem a gestação consciencial autoconsciente, ainda não deixou a condição de
ser subumano, medíocre. Não dispõe da autoconsciencialidade mais ampla para a cosmovisão
evolutiva da gescon e da tares.
Androssomatologia. Conforme os princípios da Ressomatologia, além do exposto,
o Homem faz a gestação consciencial direta, pessoalmente, fato impossível na gestação humana,
a performance subumana específica da mulher reprodutora.
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Mentalsomatologia. Dentro do universo da Holossomatologia, as gestações conscienciais geradas a partir do mentalsoma são superiores àquelas derivadas do psicossoma. A megagescon de alto nível é sempre planificada, grupal ou dentro de maxiproéxis.
Gemelologia. Segundo a Proexologia, a gemelidade evolutiva é a criação da obra-prima
– ou megagescon – ao mesmo tempo pelos 2 coautores, o homem e a mulher, parceiros da dupla
evolutiva bem-sucedida, por exemplo, a obra escrita dentro do universo da 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 gestação evolutiva, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Desafio da proéxis: Proexologia; Homeostático.
2. Gescon: Proexologia; Homeostático.
3. Gescon ectópica: Proexologia; Nosográfico.
4. Interação dos recebimentos: Proexologia; Homeostático.
5. Megadesafio do intermissivista: Maxiproexologia; Homeostático.
6. Meta existencial final: Proexologia; Homeostático.
7. Proexograma: Proexologia; Homeostático.

À CONSCIN INTERMISSIVISTA COMPETE ESTABELECER
DE MODO PRIORITÁRIO QUAIS AS BASES DA PRÓPRIA
GESTAÇÃO EVOLUTIVA, INCLUSIVE O OBJETIVO, A ÉPOCA, O LOCAL E A EXTENSÃO DO EMPREENDIMENTO.
Questionologia. Você desenvolve a gestação evolutiva? De qual natureza?
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GESTÃO DE CONFLITOS
(PARADIREITOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A gestão de conflitos é o ato ou efeito de administrar ou gerenciar as diferenças e divergências de interesses, sentimentos ou ideias de conscins, homens ou mulheres, no
âmbito intra ou interconsciencial, atuando como ferramenta de auto e heterodesassédio, de auto
e interpacificação, a partir da intencionalidade cosmoética interassistencial de proporcionar harmonia, esclarecimento e conciliação para todos.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo gestão provém do idioma Latim, gestio, “ação de administrar, dirigir; gerência; gestão”. Surgiu no Século XIX. O vocábulo conflito deriva do idioma Latim, conflitus, “choque; embate; encontro; combate; luta; peleja”, ligado ao verbo confligere, “combater; lutar; pelejar; confrontar; opor; comparar; bater com alguma coisa contra outra”. Apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 01. Gerenciamento de conflitos. 02. Administração de conflitos. 03. Mediação anticonflito. 04. Gestão das diferenças. 05. Negociação das divergências. 06. Gestão de
conciliação. 07. Superintendência pró-paz. 08. Diplomacia pacificadora. 09. Harmonização grupal. 10. Pacificação interconsciencial.
Neologia. As 3 expressões compostas gestão de conflitos pessoais, gestão de conflitos
grupais e gestão de conflitos sociais são neologismos técnicos da Paradireitologia.
Antonimologia: 01. Promoção de desavenças. 02. Fomentação da discórdia. 03. Manutenção de desajustes. 04. Geração de desentendimentos. 05. Promoção de confrontos. 06. Criação de polêmicas inúteis. 07. Incentivo belicista. 08. Negociação anticosmoética. 09. Manutenção de conflitos. 10. Desarmonização.
Estrangeirismologia: o management of differences; o conflict management; a conflict
negotiation cosmoética; o peace making; o front da assistência; o know-how interassistencial;
a awareness ampliada pela abordagem da Paradireitologia e Assistenciologia.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à priorização da interassistência reconciliatória.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade; o holopensene pessoal de
pacificação egocármica e grupocármica; o holopense do auto e heterodesassédio multidimensional; o holopensene do entendimento e respeito mútuos; o holopensene da reconciliação; os ortopensenes; a ortopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os lucidopensenes;
a lucidopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; o estímulo à autopensenização
com logicidade cosmoética; o exercício da autopensenidade democrática; o exercício da autopensenidade de isenção cosmoética; a qualidade das manifestações pensênicas; o holopensene do fraternismo; o holopensene da conciliação universal; o holopensene do antipreconceito; o holopensene da antibeligerância; o holopensene da grupocarmalidade; o holopensene grupal da convivialidade produtiva; o holopensene traforista; o holopensene universalista.
Fatologia: a gestão de conflitos; a habilidade inata para a mediação de conflitos; o foco
na resolução do conflito; a redução dos conflitos de interesse; a conciliação dos interesses pessoais em prol do interesse coletivo maior; o exercício do heterodesassédio holossomático interconsciencial; o ato de “estar bem com todos”; as reconciliações grupocármicas; a conciliação das
consciências; a conciliação das ideias; a assertividade cosmoética; o descarte de intencionalidades
egoicas; as atitudes antiegoicas; a percepção da intencionalidade das partes envolvidas; as inter-
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dependências; os diálogos coerentes; o ato de “saber ouvir”; o uso assertivo do laringochacra;
a capacidade de assistir sem entrar no conflito dos outros; a vivência diária da Cosmoética Aplicada; as reuniões consensuais; o restabelecimento das boas relações; a eliminação da beligerância; a abdicação ao ato de querer ter razão; o ato de abrir mão da relação ganha-perde; o fato de
o exercício da autopacificação ser base para a mediação dos heteroconflitos; a autopesquisa conscienciológica; a eliminação das preocupações com a autoimagem; a eliminação dos preconceitos;
o respeito aos diferentes níveis evolutivos; as reciclagens íntimas; o exercício do autodesassédio;
a autolucidez; a preponderância dos atributos mentais; o discernimento; a construção de ambiente
acolhedor; o equilíbrio holossomático; a constituição do ambiente democrático; a empatia interconsciencial; a comunicabilidade efetiva; a predisposição ao diálogo; a abordagem cosmoética interassistencial universalista; a aplicação da tares; a promoção de ambiente harmônico, de entendimentos entre as consciências.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a autoconfiança nas parapercepções; o acoplamento com o amparador extrafísico; a maturidade parapsíquica; a ectoplasmia; a tenepes 24 horas; a doação de energias; a autodisponibilidade parapsíquica interassistencial; a rotina útil de viver multidimensionalmente; a atenção aos parafatos e ao contexto multidimensional; a parapercepção da intencionalidade de todas as consciências envolvidas no conflito; o acoplamento com o amparador extrafísico
técnico; as assins e desassins; o desassédio; a autoconscientização multidimensional (AM) quanto
ao paracontexto e parafatos relacionados ao conflito.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo harmonização-pacificação; o sinergismo conciliação-desassédio; o sinergismo interdependência-interassistência; o sinergismo liberdade-responsabilidade; o sinergismo lucidez intrafísica–lucidez extrafísica; o sinergismo parapercepção-empatia-assistencialidade; o sinergismo autopacificação-heterodesassédio.
Principiologia: o princípio da pacificação; o princípio da empatia evolutiva; o princípio da interassistencialidade parapsíquica; o princípio da Cosmoética; o princípio da descrença
(PD); o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da comunicabilidade interdimensional.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria e prática da interassistencialidade; a teoria e prática do parapsiquismo; a teoria do autodiscernimento multidimensional.
Tecnologia: a técnica da pacificação interconsciencial; as técnicas de desassédio; as
técnicas de comunicação; a técnica de ouvir mais e falar menos; as técnicas de conciliação; as
técnicas de negociação; as técnicas diplomáticas; as técnicas paradiplomáticas; as técnicas de
mediação de conflitos; as técnicas de resolução de conflitos; as técnicas de arbitragem cosmoética; as técnicas de epicentrismo.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoética; o laboratório conscienciológico da Parapercepciologia; o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório
conscienciológico da sinalética energética; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Paz; o laboratório conscienciológico da vida cotidiana.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Energossomatologia; o Colégio Invisível
da Evoluciologia.
Efeitologia: o efeito evolutivo da anticonflitividade; o efeito pacificador do acordo ganha-ganha.
Neossinapsologia: as neossinapses da gestão grupocármica influindo nas reconciliações grupais; as paraneossinapses; a aquisição das neossinapses nas práticas diárias da tenepes;
as neossinapses paraperceptivas; as neossinapses geradas pela prática de negociação e media-
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ção de conflitos; as neossinapses fraternas, cosmoéticas e universalistas; o desenvolvimento de
neossinapses de anticonflituosidade e antibeligerância.
Ciclologia: o ciclo interprisão grupocármica–libertação grupocármica; o ciclo rotina
útil–reciclagem ininterrupta; o ciclo sensações somáticas–atributos mentais–parapercepções
avançadas; o ciclo alternante assistente-assistido; o ciclo resolução de conflito–reciclagem íntima–reconciliação; o ciclo pacificação íntima–pacificação grupal; o ciclo autodesassédio-heterodesassédio.
Enumerologia: a gestão de conflitos íntimos; a gestão de conflitos da dupla evolutiva;
a gestão de conflitos familiares; a gestão de conflitos profissionais; a gestão de conflitos proexológicos; a gestão de conflitos multidimensionais; a gestão de conflitos policármicos.
Binomiologia: o binômio direitos-deveres; o binômio exigências-concessões; o binômio
intercompreensão-intercooperação; o binômio admiração-discordância; o binômio liberdade-responsabilidade; o binômio sinceridade-candura; o binômio autoimperdoamento-heteroperdoamento.
Interaciologia: a interação autodesassedialidade-heterodesassedialidade; a interação
ganha-ganha; a interação minipeça autoconsciente–maximecanismo interassistencial multidimensional; a interação fatos-parafatos.
Crescendologia: o crescendo evolução pessoal–evolução grupal; o crescendo assistido-assistente; o crescendo monovisão-cosmovisão; o crescendo autodesassédio-heterodesassédio;
o crescendo holocármico egocarmalidade-grupocarmalidade-policarmalidade; o crescendo crise-crescimento; o crescendo autexperimentação–autorreflexão–autoconhecimento–reciclagem íntima.
Trinomiologia: o trinômio dependência-independência-interdependência; o trinômio
intercompreensão-intercooperação-interassistência; o trinômio autorreflexão-autoconhecimento-autotransformação; o trinômio intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade; o trinômio
avaliar-informar-esclarecer; o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento; o trinômio
posicionamento-assertividade-sincronicidade; o trinômio autorreflexão-autenfrentamento-autossuperação; o trinômio enfrentamentos-acareações-heterodesassédios; o trinômio empatia–intervenção cosmoética–desassédio; o trinômio interassistencial diálogo-respeito-conciliação.
Polinomiologia: o polinômio parapsiquismo-racionalidade-desassédio-evolutividade.
Antagonismologia: o antagonismo atenção multidimensional / atenção monodimensional; o antagonismo desentendimento / conciliação; o antagonismo desafeição / perdão; o antagonismo conflituosidade / paz; o antagonismo relações conflituosas / relações harmoniosas; o antagonismo conflito / cooperação; o antagonismo interassedialidade / interassistencialidade; o antagonismo bem-estar / malestar.
Paradoxologia: o paradoxo da renúncia a direitos poder ser vantajosa evolutivamente.
Politicologia: a discernimentocracia; a argumentocracia; a cosmoeticocracia; a democracia; a conscienciocracia; a evoluciocracia; a paradireitocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo aplicada ao auto e heterodesassédio; a lei do
retorno; a lei da interassistencialidade; a lei da interdependência consciencial; a lei da grupalidade; a lei dos direitos interconscienciais.
Filiologia: a harmoniofilia; a evoluciofilia; a conviviofilia; a sociofilia.
Fobiologia: a parapsicofobia; a conviviofobia; a assistenciofobia.
Sindromologia: a eliminação da síndrome da decidofobia.
Holotecologia: a conflitoteca; a cosmoeticoteca; a consciencioteca; a evolucioteca;
a proexoteca; a convivioteca; a diplomacioteca; a comunicoteca.
Interdisciplinologia: a Paradireitologia; a Conflitologia; a Harmoniologia; a Cosmoeticologia; a Conviviologia; a Grupocarmologia; a Parapatologia; a Neopensenologia; a Autodiscernimentologia; a Evoluciologia; a Assistenciologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin reciclante; a conscin parapsíquica assistencial; a conscin amparadora; a conscin tenepessista; a dupla evolutiva; a conscin
lúcida; a conscin mediadora; a conscin pacificadora; a conscin universalista; a conscin integradora; a conscin-bombeiro consciencial; a conscin isca consciencial lúcida; a conscin harmonizadora;
a conscin cooperadora; a conscin aglutinadora; a conscin cordata; a isca humana inconsciente;
a isca humana lúcida; a conscin interprisioneira; a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin
baratrosférica; a conscin eletronótica.
Masculinologia: o ectoplasta; o acoplamentista; 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 proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente;
o exemplarista; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário;
o advogado interassistencial; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o teleguiado autocrítico;
o professor de Conscienciologia; o heteroperdoador; o intelectual; o gestor; o mediador; o diplomata; o reconciliador; o voluntário; o orientador intrafísico.
Femininologia: a ectoplasta; a acoplamentista; 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 proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente;
a exemplarista; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária;
a advogada interassistencial; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a teleguiada autocrítica; a professora de Conscienciologia; a heteroperdoadora; a intelectual; a gestora; a mediadora;
a diplomata; a reconciliadora; a voluntária; a orientadora intrafísica.
Hominologia: o Homo sapiens intermediator; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo
sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens evolutiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: gestão de conflitos pessoais = a administração das crises com foco prioritário na pacificação íntima, a partir das autorreciclagens e da ortopensenidade pessoal; gestão de
conflitos grupais = a administração das crises com foco prioritário na pacificação do grupo, a partir do entendimento das diferenças existentes e acesso às diversas dimensões do problema grupal
a ser solucionado; gestão de conflitos sociais = a administração das crises com foco prioritário na
pacificação universal, a partir da abordagem globalizante do maximecanismo interassistencial.
Culturologia: a cultura da inteligência evolutiva (IE); a cultura do exemplarismo cosmoético; a cultura da Cosmoeticologia; a cultura da Interassistenciologia; a cultura do diálogo;
a cultura da profilaxia dos conflitos; a cultura da Evoluciologia; a cultura da Conviviologia;
a cultura da conciliação grupal; a cultura da Energossomatologia; a cultura da pacificação intra
e interconsciencial.
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Taxologia. Mediante as pesquisas da Paradireitologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 23 condições essenciais ao exercício do processo interassistencial de mediação e resolução
de conflitos:
01. Acolhimento. Acolher conscins e consciexes, disponibilizando-se para recebê-las
com afeto e ampará-las.
02. Amor puro. Desenvolver a capacidade de sentir amor por todas as consciências,
sem exceções.
03. Antibeligerância. Defender a “paz pela paz”, pois a violência e a guerra não promovem paz duradoura.
04. Antipreconceito. Eliminar as discriminações preconceituosas pessoais.
05. Assistencialidade. Entender e respeitar o nível evolutivo de cada consciência, mantendo o foco na assistência.
06. Bom humor. Ter bom humor para lidar com as situações conflitantes, estressantes
ou assediadoras.
07. Comprometimento. Assumir a responsabilidade de assistir às consciências.
08. Confraternização. Promover a confraternização entre as conscins e consciexes.
09. Cosmoética. Atuar na gestão de conflitos com cosmoética, de modo a alcançar
a melhor resolução para todos, sem direcionamentos ou favoritismos. Ser o mais isento possível.
10. Empatia. Usar a empatia (criar rapport) para acessar as consciências, através do parapsiquismo lúcido.
11. Epicentrismo. Ser epicentro de energias apaziguadoras, pacificadoras.
12. Exemplarismo. Tornar-se exemplo de pacifismo para as demais consciências a partir da reciclagem íntima e das manifestações pensênicas.
13. Flexibilidade mental. Captar as necessidades de cada envolvido no conflito.
14. Fraternismo. Desenvolver o sentimento de fraternidade por todas as consciências.
15. Integração. Ser agente integrador de consciências ao invés de desagregador.
16. Lucidez. Ter clareza quanto aos fatos e parafatos, mantendo-se lúcido para as ocorrências multidimensionais.
17. Mentalsoma. Sustentar a razão acima das emoções, utilizando o discernimento, sem
impactar-se com o conflito alheio.
18. Ortopensenidade. Conservar pensenes retos, organizados, sadios e cosmoéticos.
19. Pacifismo. Ser pacífico, e não passivo, atuando ativamente pela eliminação do conflito.
20. Posicionamento pessoal. Assegurar a coerência entre teoria e prática no posicionamento pessoal.
21. Serenidade. Manter-se em harmonia, estado de acalmia e equilíbrio holossomático.
22. Traforismo. Identificar e valorizar os trafores, utilizando-os em todas as situações
do dia a dia.
23. Universalismo. Disponibilizar-se para assistir qualquer consciência e enxergar todos
enquanto consciências em evolução.
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 gestão de conflitos, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acabativa interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
02. Acerto grupocármico: Grupocarmologia; Homeostático.
03. Advocacia interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
04. Catalisador: Evoluciologia; Neutro.
05. Compassageiro evolutivo: Evoluciologia; Neutro.
06. Conciliação das interdependências: Cosmovisiologia; Neutro.
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07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Interassistenciologia: Conviviologia; Homeostático.
Mediador: Conflitologia; Homeostático.
Minipeça interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
Oportunidade de ajudar: Interassistenciologia; Homeostático.
Produção do esclarecimento: Interassistenciologia; Homeostático.
Reagrupamento evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.
Reaproximação interconsciencial: Conviviologia; Neutro.
Recin grupal: Grupocarmologia; Homeostático.
Reinclusão grupocármica: Grupocarmologia; Neutro.

A MEDIAÇÃO E RESOLUÇÃO DE CONFLITOS SÃO PODEROSAS FERRAMENTAS INTERASSISTENCIAIS, EVOLUTIVAS, DAS CONSCINS LÚCIDAS INTERESSADAS NO PROCESSO DE DESASSÉDIO E PACIFICAÇÃO CONSCIENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, busca a eliminação dos conflitos íntimos e as reconciliações no grupocarma em prol do processo de pacificação? Desde quando?
Bibliografia Específica:
1. Schhmidt, Warren H.; & Tannenbaum, Robert; Management of Differences; Artigo; Antologia; Harvard
Business Review on Harvard Business Review on Negotiation and Conflict Resolution; 228 p.; 8 caps.; 42 enus.; 2 fluxogramas; 6 tabs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Harvard Business School Press; Boston, MA; USA; 2000; páginas 1 a 26.
2. The Arbinger Institute; The Anatomy of Peace – Resolving the Heart of Conflict; XX + 232 p.; 4 partes;
24 caps.; 1 citação; 12 diagramas; 4 fluxogramas; 5 tabs.; alf.; 21,5 x 14 cm; enc.; Berrett-Koehler Publishers; San Francisco, CA; USA; 2006; páginas 3 a 224.
3. Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções;
413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;
1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20
cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; glos. 241 termos; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 430 a 433.
4. 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.; glos.; 280 termos; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro,
RJ; 1994; páginas 129, 411 e 418.

C. R.
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EVENTO CONSCIENCIOCÊNTRICO
(ASSISTENCIOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. A gestão de evento conscienciocêntrico é o ato ou efeito de administrar ou
gerenciar a realização de cursos, reuniões, congressos, inaugurações, exposições, palestras, visitas
técnicas e confraternizações, promovidos por Instituição Conscienciocêntrica (IC), com qualidade e profissionalismo assistencial, integrando equipe intra e extrafísica.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo gestão vem do idioma Latim, gestio, “ação de administrar, de dirigir; gerência; gestão”. Surgiu no Século XIX. A palavra evento deriva do idioma Latim, eventus,
“acontecimento; sucesso; resultado; saída; desenlace; resolução; fim”. Apareceu no Século XVII.
O vocábulo consciência provém 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”. Surgiu no Século XIII. O elemento de composição cêntrico vem também do idioma Latim, centrum, e este do idioma Grego, kentron, “centro”. Apareceu, em cultismos da Terminologia Científica, no Século XVIII.
Sinonimologia: 1. Administração de evento da Conscienciologia. 2. Gerenciamento de
evento de IC. 3. Gerência de evento conscienciológico. 4. Gestão de atividade tarística institucional.
Neologia. As 3 expressões compostas gestão de evento conscienciocêntrico, gestão amadora de evento conscienciocêntrico e gestão profissional de evento conscienciocêntrico são neologismos técnicos da Assistenciologia.
Antonimologia: 1. Gestão de evento folclórico. 2. Coordenação de evento místico.
3. Organização de evento religioso. 4. Administração de evento na Socin. 5. Gestão de evento
baratrosférico.
Estrangeirismologia: o Curso de Longo Curso diário, gratuito, online, no Tertuliarium;
o checklist do material do evento.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Organizaciologia Evolutiva.
Coloquilogia: o fato de ser conscin “pau da barraca” dos eventos.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do gerenciamento evolutivo; a reestruturação dos
pensenes dos participantes de eventos conscienciológicos; os reciclopensenes; a reciclopensenidade.
Fatologia: a gestão de evento conscienciocêntrico; a visão de conjunto de todos os detalhes pré-evento; os acontecimentos interassistenciais da Instituição Conscienciocêntrica; as parcerias entre as ICs para a realização dos cursos; a confecção dos folders dos cursos; os E-mails
marketing; o desassédio na realização do evento; a reserva do local; a escala dos monitores para
o curso; o treinamento da monitoria; a organização com antecedência do material necessário;
a confecção dos crachás; o cuidado com o transporte do material necessário para os cursos;
a checagem com antecedência dos aparelhos e equipamentos eletrônicos; a logística do curso;
a organização das mesas e cadeiras facilitando o processo parapedagógico; a fixação do banner
com o princípio da descrença (PD); a padronização da vestimenta adequada para o evento; as flores para ornamentar a mesa principal; a pontualidade da equipe; a megaforça da equipe do evento;
a preparação para o acolhimento dos alunos; as conversas descontraídas durante o coffee break;
a disposição para atender tudo e todos a contento; a disponibilidade para lidar com situações de
última hora; o bem-estar com a realização exitosa dos cursos; a sensação de completismo após
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o término de cada evento; a assistência aos coordenadores do curso; a desmontagem do evento,
com retirada de todo material usado; a disciplina necessária ao gestor de eventos; os agradecimentos dos coordenadores do curso à equipe organizadora; a determinação desassediadora ante os
agentes perturbadores; a aprendizagem da convivência sadia; o aprofundamento do aprendizado
através do epicentrismo em eventos conscienciológicos; o evento conscienciológico de ponta qualificando os demais; a administração das salas de aula da Associação do Centro de Altos Estudos
da Conscienciologia (CEAEC); o empréstimo do material para outras ICs; o empenho cosmoético
no serviço não remunerado; a importância evolutiva do evento conscienciológico tarístico gerenciado profissionalmente.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a parapercepção
clara do amparador de função; a sustentabilidade energética do gestor; a inspiração do amparador
extrafísico de função na tomada de decisão.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo eventos físicos–eventos extrafísicos; o sinergismo conscin gestora de evento–consciex amparadora de evento; o sinergismo da equipin na gestão de
eventos.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da organização; o princípio da gerência tarística; o princípio do detalhismo na elaboração do checklist;
o princípio da cosmovisão; o princípio do planejamento das metas do evento; o princípio do
equilíbrio pessoal.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) vivenciado; o código evolutivo do
intermissivista; o código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria da Administração Conscienciológica; a teoria da Administração
Convencional; a teoria da evolução consciencial em grupo; a teoria do amparo funcional.
Tecnologia: a técnica de aprender a conviver bem com todos; a técnica de assistir para
o bom andamento do evento; a técnica de montar e desmontar o evento; a paratécnica da pararrumação.
Voluntariologia: o voluntário conscienciológico da coordenação de eventos das ICs;
a entrada de novos voluntários para o setor de eventos; a evitação cosmoética da saída de voluntários da equipe; a profissionalização do trabalho voluntário do gestor de evento.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do EV; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia;
a gestão de eventos enquanto laboratório teático para convívio fraterno.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Autodesassediologia; o Colégio Invisível da Intrafisicologia; o Colégio Invisível do Voluntariado Conscienciológico.
Efeitologia: os efeitos da gestão cosmoética; o efeito de as equipes serem escolhidas
a dedo no êxito do evento; o efeito sadio de a equipin ter afinidade com o curso; o efeito da
organização dos ambientes nas autopensenizações.
Neossinapsologia: as neossinapses da gestão grupocármica influenciando os companheiros evolutivos extrafísicos de modo positivo.
Ciclologia: o ciclo de cursos contínuos e diários; o ciclo de organização do evento promovendo bem-estar; o ciclo de eventos presenciais e online.
Enumerologia: a gestão democrática de evento; a gestão profissional de evento; a gestão detalhista de evento; a gestão desassediadora de evento; a gestão assistencial de evento; a gestão tarística de evento; a gestão evolutiva de evento.
Binomiologia: o binômio trabalho antelucano–rendimento superior; o binômio certeza-incerteza.
Interaciologia: a interação equipe de evento–coordenadores do curso; a interação equipe de evento–equipe de monitores; a interação equipe de evento–amparadores extrafísicos;
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a interação equipe de evento–professores do evento; a interação equipe de evento–funcionários
do local de realização do evento; a interação equipe de evento–administrador da IC; a interação
equipe de evento–fornecedores; a interação equipe de evento–recepção da IC.
Crescendologia: o crescendo instituição de ensino convencional–instituição conscienciocêntrica; o crescendo monovisão departamental–cosmovisão institucional; o crescendo conscienciológico palestra pública–curso de entrada–curso de campo.
Trinomiologia: o trinômio interação-organização-parorganização; o trinômio bom senso–discernimento–abertismo.
Polinomiologia: o polinômio voluntário de evento–gestor de evento–paragestor de
evento–organizador de evento; o polinômio vontade-esforço-detalhismo-realização; o polinômio
empenho-coragem-disponibilidade-realização na gestão de eventos.
Antagonismologia: o antagonismo perfeccionismo / detalhismo; o antagonismo gestor
convencional / gestor conscienciocêntrico; o antagonismo gestor remunerado / gestor voluntário.
Politicologia: a cosmoeticocracia; a gerenciocracia; a organizaciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à gestão de evento.
Filiologia: a administrofilia; a criticofilia; a cognofilia; a assistenciofilia; a comunicofilia; a conviviofilia; a grupofilia; a priorofilia; a decidofilia.
Fobiologia: a superação da laborfobia.
Sindromologia: a síndrome do ansiosismo; a evitação da síndrome da perfeição; a síndrome da apriorismose; a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da insegurança;
a síndrome da pressa.
Maniologia: a mania de pensar saber tudo sobre eventos.
Holotecologia: a teaticoteca; a metodoteca; a biblioteca.
Interdisciplinologia: a Assistenciologia; a Organizaciologia; a Cosmoeticologia; a Grupocarmologia; a Intencionologia; a Autocriteriologia; a Autopriorologia; a Autodiscernimentologia; a Autodeterminologia; a Administraciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin organizadora de eventos; a conscin comprometida; a conscin determinada;
a conscin voluntária.
Masculinologia: o organizador; o exemplificador; o articulador; o líder; o gestor parapsíquico; o empreendedor; o administrador; o autodecisor; o comunicólogo; o conscienciólogo;
o conviviólogo; o tenepessista; o megagestor de equipex.
Femininologia: a organizadora; a exemplificadora; a articuladora; a líder; a gestora parapsíquica; a empreendedora; a administradora; a autodecisora; a comunicóloga; a consciencióloga; a convivióloga; a tenepessista; a megagestora de equipex.
Hominologia: o Homo sapiens gestor; Homo sapiens organisator; o Homo sapiens articulator; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens experimentor; o Homo sapiens mandator; o Homo
sapiens cosmoethicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: gestão amadora de evento conscienciocêntrico = a realizada pela conscin
principiante na organização de atividades tarísticas da Conscienciologia; gestão profissional de
evento conscienciocêntrico = a realizada pela conscin experiente na organização de atividades tarísticas da Conscienciologia.
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Culturologia: a cultura dos eventos da Conscienciologia; a cultura de os eventos serem
diários; a cultura organizacional; a cultura do cooperativismo; a cultura da grupalidade quando
operosa e cosmoética; a cultura da Assistenciologia; a cultura da Teaticologia.
Taxologia. Eis, em ordem alfabética, na condição de exemplos, 29 atividades realizadas
pelo CEAEC (Ano-base: 2015), exigindo gestão de evento:
01. Acoplamentarium.
02. Atividade projetiva.
03. Autorreestruturação pensênica.
04. Autovivências e reurbanização.
05. Bolsões holopensênicos.
06. Campo de automegaeuforização.
07. Código pessoal de Cosmoética (CPC).
08. Desperticidade.
09. Dinâmicas Parapsíquicas.
10. Encontro dos Colégios Invisíveis.
11. Escola do parapsiquismo.
12. Fórum da tenepes.
13. Fórum do Judaísmo.
14. Heterocrítica de obra útil.
15. Holotecologia e Cosmovisiologia.
16. Laboratórios.
17. Leitura lúcida.
18. Minitertúlia.
19. Oficina agenda autodesassediadora na prática.
20. O que é Conscienciologia.
21. Painel da África.
22. Painel da cultura árabe.
23. Profilaxia da posturas monárquicas.
24. Profilaxia da síndrome do impostor.
25. Prova da Conscienciologia.
26. Prova da Imagística.
27. Simpósio teáticas da Conscienciologia.
28. Técnica de mais 1 ano de vida intrafísica.
29. Tertúlias conscienciológicas.
Parcerias. Segundo a Conscienciocentrologia, eis, enquanto exemplos, em ordem alfabética, 13 exemplos de eventos realizados em parceira entre o CEAEC e outras Instituições Conscienciocêntricas da CCCI (Ano-base: 2015):
01. Balanço Existencial (APEX).
02. Congresso Internacional dos Intermissivistas (ASSINVÉXIS).
03. Escrita do primeiro livro conscienciológico (UNIESCON).
04. Etologia de cães e gatos (BIOCONVIVIUM).
05. Formação de líderes interassistenciais (PRECEPTOCONS).
06. Fórum da Paradireitologia (JURISCONS).
07. Imersão em Ectoplasmia (ECTOLAB).
08. Introdução à Serenologia (SERENUS).
09. Pensatas em Ação (PAREMIOLOGIA).
10. Programa Verbetografia (ENCYCLOSSAPIENS).
11. Semana da escrita (UNIESCON).
12. Semana da Tenepessologia (TENEPES).
13. Zefirologia (UNIESCON).

Enciclopédia da Conscienciologia

11489

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 gestão de evento conscienciocêntrico, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Autorganização livre: Intrafisicologia; Homeostático.
02. Consciência de equipe: Grupocarmologia; Neutro.
03. Conscin organizadora: Holomaturologia; Homeostático.
04. Convivialidade sadia no voluntariado: Conviviologia; Homeostático.
05. Evento conscienciológico: Assistenciologia; Homeostático.
06. Evento mentalsomático: Mentalsomatologia; Neutro.
07. Evento natural reurbanizador: Pararreurbanologia; Homeostático.
08. Gestão de conflitos: Paradireitologia; Homeostático.
09. Gestão participativa: Administraciologia; Neutro.
10. Gestor parapsíquico: Conscienciocentrologia; Homeostático.
11. Incubadora conscienciológica: Neoverponologia; Homeostático.
12. Instituição conscienciocêntrica: Conscienciocentrologia; Homeostático.
13. Liderança pessoal: Liderologia; Neutro.
14. Macete técnico-administrativo: Administraciologia; Neutro.
15. Procedimento técnico-administrativo: Procedimentologia; Neutro.

A FUNÇÃO DE GESTOR DE EVENTO CONSCIENCIOCÊNTRICO É OPORTUNIDADE ÍMPAR PARA EFETUAR RECINS
E ADQUIRIR AUTOCONFIANÇA ASSISTENCIAL, TÉCNICA
E ESPECIALIZADA NA TARES POLICÁRMICA DA CCCI.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite a oportunidade evolutiva em voluntariar
na condição de gestor de eventos conscienciocêntricos? Já considera assumir a própria liderança
interassistencial?
J. S. S.
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GESTÃO

INSTITUIÇÃO CONSCIENCIOCÊNTRICA
(CONSCIENCIOCENTROLOGIA)

DE

I. Conformática
Definologia. A gestão de Instituição Conscienciocêntrica (IC) é o ato, ação ou efeito de
administrar ou gerenciar instituição conscienciológica dedicada à Interassistenciologia em parceria com equipe intrafísica (equipin) de voluntários e equipe extrafísica (equipex) do paravoluntariado no exercício da liderança multidimensional.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo gestão vem do idioma Latim, gestio, “ação de administrar, de dirigir; gerência; gestão”. Surgiu no Século XIX. O termo instituição deriva também do idioma Latim, institutio, “criação; formação”. Apareceu no Século XV. O vocábulo consciência provém do
mesmo idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este deriva do verbo conscire, “ter conhecimento de”.
Surgiu no Século XIII. O elemento de composição cêntrico procede igualmente do idioma Latim,
centrum, e este do idioma Grego, kéntron, “centro”. Apareceu, em cultismos da Terminologia Científica, no Século XVIII.
Sinonimologia: 1. Gerenciamento de Instituição Conscienciocêntrica. 2. Coordenação
de instituição interassistencial avançada. 3. Secretariado de empreendimento evolutivo.
Neologia. As 3 expressões compostas gestão inicial de Instituição Conscienciocêntrica,
gestão intermediária de Instituição Conscienciocêntrica e gestão conclusiva de Instituição Conscienciocêntrica são neologismos técnicos da Conscienciocentrologia.
Antonimologia: 1. Gestão de instituição convencional. 2. Direção de instituição materialista. 3. Gerenciamento de estabelecimento assistencialista.
Estrangeirismologia: a dedicação full time do gestor institucional à liderança multidimensional; o timeline das realizações institucionais durante a gestão conscienciocêntrica oferecendo indícios do holopensene gestor; o rapport imprescindível do secretário geral junto aos amparadores extrafísicos do trabalho interassistencial especializado.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à priorização interassistencial multidimensional.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da liderança no voluntariado conscienciológico;
a busca constante pela ortopensenidade a favor da IC; os pensenes isentos das preferências pessoais favorecendo a amparabilidade; a pensenidade liderológica priorizando o melhor para todos;
a glasnost pensênica na preservação da homeostase institucional; as repercussões multidimensionais do holopensene da consciência gestora.
Fatologia: a gestão de Instituição Conscienciocêntrica; a indicação e aprovação grupal
para o exercício da função de gestor institucional; a auto-habilitação ao desempenho da liderança
multidimensional; o valor essencial do apoio da equipe de voluntários; a necessidade da profissionalização do gestor através de preparo anterior ao desempenho da função; a irresistibilidade da
oportunidade evolutiva; a autoconfiança no grupo proexológico; a autoconscienciometria contínua na avaliação do perfil exigido no desempenho das tarefas; a necessidade da atualização das
informações referentes ao histórico da IC; a condição ininterrupta de conscin-cobaia multidimensional na liderança conscienciológica; a heterocrítica salutar dos compassageiros evolutivos referente a posturas e atitudes administrativas; a autorreciclagem como fator relevante no desempenho da coordenação institucional conscienciológica; as hipóteses identificadas na busca pela compreensão da raiz seriexológica na liderança multidimensional; a gratidão no reconhecimento e valorização do trabalho realizado pelos colegas antecessores possibilitando a continuidade proexo-
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lógica; a coerência cosmoética na observância do estatuto da IC; a organização, arquivamento
e preservação da documentação institucional material e virtual; o recurso da consultoria aos mais
experientes nos momentos conturbados; as acareações necessárias no gerenciamento institucional;
as reuniões mensais do Conselho das ICs da União das Instituições Conscienciocêntricas Internacionais (UNICIN); a coordenação de reuniões administrativas e deliberativas; o alinhamento da
IC à Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI) favorecido pelas orientações administrativas oferecidas pela UNICIN e respectivos Conselhos; o aproveitamento dos
equívocos nas ações assertivas posteriores; a responsabilidade pelo estímulo à formação de novos
líderes; o autenfrentamento intraconsciencial perante as necessidades prioritárias da IC; a ponderação necessária na identificação dos contextos intra e extrafísicos; a equanimidade na autossustentabilidade holossomática perante o gerenciamento institucional multidimensional; a autocapacitação para liderar a si mesmo repercutindo diretamente na capacidade para liderar equipes; as
deliberações pela equipe de voluntários preservando a transparência, a consistência e o alinhamento proexológico grupal; os atributos e traços conscienciais caracterizando a liderança multidimensional; a decisão solitária do gestor pelo autoposicionamento coerente com os valores pessoais; a necessária autopacificação perante a incompreensão da equipin; a gratidão indiscriminada
às consciências intra e extrafísicas participantes do processo administrativo; a concessão pessoal
a favor da IC; a interseção e a potencialização entre o desenvolvimento interassistencial perante
o grupocarma e na condição de representante da IC; a mudança administrativa atual visando a otimização dos resultados futuros na próxima gestão; a visão prospectiva da IC gerenciada em relação ao estágio atual; o processo da transição para nova administração conscienciocêntrica; a importância do planejamento no processo sucessório da gestão; o exercício da liderança multidimensional potencializador da evolução consciencial; a continuidade proexológica prioritária no processo de sucessão da gestão institucional conscienciocêntrica; o potencial intraconsciencial para
auto e heteroliderança; as possibilidades evolutivas decorrentes da auto e heteroliderança.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) no desempenho da representatividade multidimensional; o encapsulamento energético profilático pontual no exercício da coordenação institucional; o antagonismo reativo dos grupos extrafísicos perante propostas inovadoras; o apoio, as orientações e as informações oferecidas pela equipex técnica de função; a assistencialidade extrafísica exemplarista no desenvolvimento da auto e heteroliderança; o posicionamento cosmoético desencadeando maior reatividade do paragrupo; a manutenção do equilíbrio
holossomático perante situações estressantes ou de pressão extrafísica; a amparabilidade ininterrupta da função gestora; a participação do amparador extrafísico da futura função na autanálise
e decisão pela assunção da liderança de IC; a parametodologia da equipex na resolução dos conflitos interconscienciais; a parapercepção do potencial consciencial dos voluntários pelo acoplamento com amparador da função; a iscagem das consciências extrafísicas decorrente do desempenho da função administrativa; o radar parapsíquico na captação de parainformações orientadoras;
o trabalho administrativo extrafísico muitas vezes mais intenso se comparado ao trabalho intrafísico; a autorresponsabilização perante a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) no desempenho da gestão
conscienciocêntrica.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo equipe gestora conscienciocêntrica cosmoética–equipex
técnica amparadora assistencial; o sinergismo entre o organograma da Instituição Conscienciocêntrica e a hierarquia de funções na equipex; o sinergismo potencializador da proéxis pessoal
alinhada à proéxis grupal na liderança multidimensional.
Principiologia: a aplicação do princípio cosmoético ―aconteça o melhor para todos‖
nas deliberações institucionais.
Codigologia: o estatuto da IC como documento oficial de referência nas deliberações
institucionais; o código grupal de Cosmoética (CGC) orientando a tônica prioritária do comportamento do gestor.
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Teoriologia: a teoria da proéxis grupal valorizando os trabalhos intercomplementares,
independente da posição na hierarquia de funções na IC.
Tecnologia: a técnica da identificação do perfil consciencial para auto-habilitação ou indicação à função administrativa; a técnica da parametodologia da equipex na participação da
eleição do líder da IC; a aplicação da técnica da observação analítica gerando metarreflexão
e metacognição no sobrepairamento do gestor conscienciológico; a aplicação da técnica da autorreestruturação pensênica na qualificação do trabalho gerencial.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciocêntrico das lideranças na CCCI.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da vida cotidiana diuturna nas interrelações pessoais, promovendo o desenvolvimento da auto e heteroliderança multidimensional interassistencial.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Liderologia.
Efeitologia: o efeito da visão parapsíquica sistêmica institucional proporcionando prospectiva inovadora; o efeito à médio e longo prazo das realizações administrativas atuais; o efeito
potencializador da compreensão pelo gestor quando o detalhe de hoje fará a diferença no resultado de amanhã; o efeito do autexemplarismo multidimensional prioritário sobre as realizações
intrafísicas; o efeito da autoliderança intraconsciencial na heteroliderança multidimensional;
o efeito do conhecimento e compreensão das próprias emoções no contato com a emocionalidade
dos liderados; o efeito da preponderância do mentalsoma sobre o psicossoma na resolução dos
auto e heteroconflitos conscienciais liderológicos.
Neossinapsologia: as neossinapses formadas pela compreensão da correlação do contexto administrativo institucional e da condição evolutiva pessoal no desenvolvimento da liderança multidimensional.
Ciclologia: o ciclo da sucessão das lideranças nas Instituições Conscienciocêntricas da
CCCI.
Enumerologia: a gestão parapsíquica; a gestão tarística; a gestão consensual; a gestão
democrática; a gestão participativa; a gestão transparente; a gestão empreendedora evolutiva.
Binomiologia: o binômio isenção-posicionamento necessário na condução da IC perante
a equipex; o binômio admiração-discordância indispensável no desempenho das funções administrativas perante a equipin.
Interaciologia: a mediação honesta e silenciosa do gestor conscienciocêntrico favorecendo a interação homeostática entre equipin e equipex; a interação complementar entre as singularidades dos componentes da equipe potencializando as realizações proexológicas.
Crescendologia: o crescendo aluno do Curso Intermissivo–líder conscienciológico exemplarista–neoassistente intermissivo.
Trinomiologia: o trinômio condição adequada–momento propício–benefício ampliado
nas decisões administrativas; o trinômio senso de equipe–intercooperação–realização da proéxis
grupal; o trinômio visão intrafísica–mediação–visão extrafísica no exercício da gestão de IC;
o trinômio realização-renovação-inovação no desenvolvimento da liderança na maxiproéxis.
Polinomiologia: o polinômio egocentrismo-competição-divergência-antagonismo-autassédio-heterassédio resultando o incompletismo proexológico grupal na gestão institucional; o polinômio cosmocentrismo-colaboração-convergência-assistência-autopacifismo-homeostase favorecendo o completismo proexológico grupal na administração conscienciocêntrica.
Antagonismologia: o antagonismo autoliderança / autocracia; o antagonismo cobrança
/ colaboração na realização das tarefas institucionais; o antagonismo poder sobre os liderados
/ autempoderamento; o antagonismo ideias complementares / confronto de ideias no desempenho
administrativo grupal; o antagonismo autoposicionamento ideativo / autodefesa personalista na
dinâmica dos trabalhos grupais administrativos; o antagonismo dominação / democracia no desempenho da gestão institucional.
Paradoxologia: o paradoxo autempoderamento-heteroliderança; o paradoxo de a autodisponibilidade na posição de assistido qualificar a função de assistente no desenvolvimento da
liderança conscienciológica.
Politicologia: a conscienciocracia.
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Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à efetivação das próprias recins no desenvolvimento da auto e heteroliderança evolutiva.
Fobiologia: a fobia pelo autocomprometimento na assunção das funções da liderança
conscienciológica.
Sindromologia: a síndrome da dominação enquanto antiexemplarismo no exercício da
liderança conscienciocêntrica.
Maniologia: a mania equivocada da heterorresponsabilização no desenvolvimento da
autoliderança consciencial.
Mitologia: o mito de a autocracia ser liderança.
Holotecologia: a administroteca; a convivioteca; a verbacioteca; a parapercepcioteca;
a proexoteca; a discernimentoteca; a cosmoeticoteca.
Interdisciplinologia: a Conscienciocentrologia; a Evoluciologia; a Liderologia; a Politicologia; a Intermissiologia; a Voluntariologia; a Parapercepciologia; a Recexologia; a Mentalsomatologia; a Conviviologia; a Holomaturologia; a Interassistenciologia; a Priorologia; a Proexologia; a Cosmoeticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: o ser interassistencial multidimensional.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o líder cosmoético; o amparador intrafísico; o autodecisor; o intermissivista; o compassageiro evolutivo; o completista; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o proexista; o autorreeducador; o exemplarista; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o autopesquisador; o projetor consciente; o voluntário; o gestor.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a lidera cosmoética; a amparadora intrafísica; a autodecisora; a intermissivista; a compassageira evolutiva; a completista;
a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a proexista; a autorreeducadora; a exemplarista; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista;
a autopesquisadora; a projetora consciente; a voluntária; a gestora.
Hominologia: o Homo sapiens conscientiocentricus; o Homo sapiens assistentialis;
o Homo sapiens gestor; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens reflexivus; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens autolucidus.
V. Argumentologia
Exemplologia: gestão inicial de Instituição Conscienciocêntrica = aquela da fase de assunção do mandato e tomada de conhecimento das atribuições multidimensionais quanto à função; gestão intermediária de Instituição Conscienciocêntrica = aquela da fase de cumprimento
das tarefas administrativas e interassistenciais com planejamento e organização; gestão conclusiva de Instituição Conscienciocêntrica = aquela da fase de acabativa do mandato na função administrativa e respectivo período da transição e sucessão à nova gestão institucional.
Culturologia: a cultura da liderança interassistencial multidimensional.
Liderologia. Desenvolver a liderança interassistencial é, prioritariamente, exercitar a autodisponibilidade reciclogênica evolutiva, explicitando o próprio labcon através de atitudes e posicionamentos transparentes no desempenho das tarefas representativas, administrativas e executivas na condição de cobaia multidimensional.
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Autempoderamento. Assumir a capacidade de trabalho interassistencial e realizar autorrecins contínuas a partir do uso dos próprios atributos evolutivos ou dos trafores já desenvolvidos
favorece o autempoderamento pelo exemplarismo teático a conscins e consciexes, potencializando o desenvolvimento da liderança multidimensional.
Mediação. Manter o foco ininterrupto no desempenho da gestão institucional multidimensional com autocomprometimento, autossustentabilidade e autorresponsabilidade requer
constante mediação entre a orientação da equipex técnica dos amparadores e a disponibilidade da
equipin dos voluntários intermissivistas.
Tabelologia. Segundo a Liderologia, eis, na ordem alfabética, cotejo entre 25 atitudes ou
traços conscienciais otimizadores e respectivos atravancadores do autodesenvolvimento liderológico multidimensional no exercício da gestão de IC:
Tabela – Atitudes ou Traços Conscienciais Otimizadores versus Atravancadores
Nos

Otimizadores

Atravancadores

01.

Abertismo consciencial

Formatação automimética

02.

Acerto grupocármico

Incremento da interprisão

03.

Acolhimento respeitoso

Agressividade nosográfica

04.

Alinhamento hierárquico

Eminência parda

05.

Autoconvicção sustentada

Autopromoção idealizada

06.

Busca do acordo grupal

Preferência pelo mando

07.

Comedimento na automanifestação

Necessidade de aplausos

08.

Concessão cosmoética

Cobrança exigente

09.

Cultivo da paciência

Atropelo desrespeitoso

10.

Discrição consciencial

Estrelismo vaidoso

11.

Emprego da equidade

Atuação personalista

12.

Exemplarismo pessoal

Realização a qualquer custo

13.

Firmeza no autoposicionamento

Imposição autoritária

14.

Flexibilidade autopensênica

Rigidez ideativa

15.

Integridade consciencial

Intenção dissimulada

16.

Parapsiquismo lúcido

Exibicionismo parapsíquico

17.

Ponderação diplomática

Reatividade condicionada

18.

Preponderância da escuta

Prolixidade habitual

19.

Priorização da Paradireitologia

Aplicação do princípio de talião

20.

Respeito consciencial

Egocentrismo energívoro

21.

Senso de equipe

Centralização das tarefas

22.

Uso da técnica da metacognição

Descontrole psicossomático

23.

Valorização das diferenças ideativas

Polarização ideológica

24.

Visão sistêmica

Amaurose empedernida
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Otimizadores

Atravancadores

Vivência do autenfrentamento

Justificativa dos trafares

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 gestão de Instituição Conscienciocêntrica, indicados
para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Areópago conscienciológico: Administrativologia; Neutro.
02. Aglutinação interconsciencial: Conviviologia; Neutro.
03. Autocomprometimento: Proexologia; Neutro.
04. Conduta cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
05. Consciência de equipe: Grupocarmologia; Neutro.
06. Consciência política: Politicologia; Neutro.
07. Democracia: Parapoliticologia; Neutro.
08. Escola de líderes cosmoéticos: Liderologia; Homeostático.
09. Gestão participativa: Administraciologia; Neutro.
10. Gestor parapsíquico: Conscienciocentrologia; Homeostático.
11. Liderança pessoal: Liderologia; Neutro.
12. Liderologia: Politicologia; Neutro.
13. Macete técnico-administrativo: Administraciologia; Neutro.
14. Posição contextual: Holopensenologia; Neutro.
15. Subtarefa relevante: Interassistenciologia; Homeostático.

A GESTÃO DE INSTITUIÇÃO CONSCIENCIOCÊNTRICA REPRESENTA OPORTUNIDADE AUTEVOLUTIVA SINGULAR
PARA O DESENVOLVIMENTO LÚCIDO DA LIDERANÇA
MULTIDIMENSIONAL INTERASSISTENCIAL COSMOÉTICA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, vem assumindo o desafio evolutivo para desempenhar a liderança multidimensional de Instituição Conscienciocêntrica? Quais atributos e trafores já desenvolvidos você disponibiliza para contribuir com a CCCI?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; 200 Teáticas da Conscienciologia: Especialidades e Subcampos; revisores Alexander Steiner; 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 45.
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GESTÃO EMPRESARIAL CONSCIENTE
(ADMINISTRACIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A gestão empresarial consciente é a capacidade de a conscin, homem ou
mulher, administrar ou gerenciar empresas, com atitude empreendedora, cosmovisão, inovação,
lucidez, liderança, planejamento e interassistencialidade, buscando a qualificação organizacional
contínua, otimizando recursos humanos e tecnológicos, ampliando a visão estratégica e sistêmica
por meio do paradigma consciencial e da aplicação da Cosmoética.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo gestão provém do idioma Latim, gestio, “ação de administrar,
dirigir; gerência; gestão”. Surgiu no Século XIX. O vocábulo empresa deriva do idioma Italiano,
impresa, “organização produtora de bens econômicos”. A palavra consciente provém do mesmo
idioma Latim, consciens, “que tem pleno conhecimento”, e esta do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 01. Administração empresarial consciente. 02. Gestão consciente de
negócio. 03. Direção empresarial consciente. 04. Gerência empresarial consciente. 05. Liderança empresarial consciente. 06. Gestão consciente de empreendimento. 07. Gestão consciente de
estabelecimento. 08. Gestão empresarial lúcida. 09. Gestão empresarial inteligente. 10. Gestão
empresarial responsável.
Neologia. As duas expressões compostas minigestão empresarial consciente e megagestão empresarial consciente são neologismos técnicos da Administraciologia.
Antonimologia: 01. Gestão empresarial inconsciente. 02. Gestão empresarial irresponsável. 03. Gestão empresarial irracional. 04. Gestão empresarial incoerente. 05. Direção empresarial inconsequente. 06. Administração de empreendimento inconsciente. 07. Gerência de negócio desqualificada. 08. Gestão empresarial eletronótica. 09. Administração informal e antiprofissional. 10. Gestão empresarial ineficaz.
Estrangeirismologia: o empowerment consciencial; o management; o coaching técnico
multifuncional; a awareness empreendedora; a business intelligence na tomada de decisões; o desenvolvimento da learning organization; o desempenho do chief executive officer (CEO); as best
practices organizacionais e evolutivas; o Administrarium consciente; o foco no core business empresarial; o trade-off inteligente; o timing nas decisões; o know-how da gestão.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao gerenciamento empresarial.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Gestão inovadora conscientiza. Evitemos gestão supérflua. Planejemos gestões conscientes.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da holomaturidade na gestão; o holopensene da
administração empresarial consciente; a harmonia do holopensene institucional; o holopensene
organizacional traforista; o holopensene universalista; a qualidade das automanifestações pensênicas refletindo no clima organizacional; o exercício da autopensenidade democrática; a autopensenização lógica e cosmoética; a retilinearidade autopensênica; os megapensenes; a megapensenidade; a maturidade holopensênica; os maxipensenes; a maxipensenidade; a mudança de padrão
holopensênico; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os interpensenes; a interpensenidade; a incorruptibilidade autopensênica; os prioropensenes; a prioropensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os cosmoeticopensenses; a cosmoeticopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; o holopensene grupal da convivialidade
nas organizações; o holopensene grupal da interassistencialidade.
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Fatologia: a gestão empresarial consciente; a estratégia de desenvolvimento empresarial
articulada com o desenvolvimento consciencial; a responsabilidade social corporativa; a oportunidade de qualificação interna nas organizações; o planejamento empresarial equilibrando resultados financeiros e ganhos sociais; a responsabilidade social das grandes organizações exemplificando a gestão consciente; o capitalismo consciente ampliando a assistencialidade; a integração
das organizações com a comunidade no entorno; as práticas na gestão integrada dos programas
sociais, ambientais e da qualidade; o relacionamento integrador com os stakeholders; a inclusão
social dos profissionais com necessidade especial; o exemplarismo das práticas cosmoéticas; o investimento de parte dos lucros na redução das desigualdades sociais; o exemplarismo das Empresas Conscienciocêntricas (ECs); os programas de conscientização e treinamento ampliando competências; a identificação dos trafores e trafares organizacionais; a inovação qualificada priorizando igualdade social; a separação entre assuntos profissionais e pessoais dos administradores;
a atitude profissional cosmoética; as reuniões produtivas; o aprendizado organizacional alavancador das transformações evolutivas; o feedback transparente na busca dos objetivos coerentes; a liderança organizacional cosmovisionária equilibrada; a visão humanizada na administração, promovendo o convívio sadio; a repercussão das decisões sobre colaboradores e rede de contatos; as
escolhas estratégicas ampliando a maturidade organizacional; os conflitos intraconscienciais dos
empreendedores e impactos na organização; a cultura organizacional e a influência positiva ou
negativa nos profissionais; a compreensão dos conflitos de gerações no relacionamento interpessoal produtivo; a evolução do paradigma de relacionamento interpessoal para o paradigma interconsciencial; a importância da autoconsciência do gestor e o estímulo ao autoconhecimento dos
trafores e trafares dos colaboradores; a reeducação corporativa voltada para a reaprendizagem
cosmoética; a desconstrução das estruturas corporativas tradicionais e o desenvolvimento de espaços de inovação e criatividade; o associativismo e cooperativismo ampliando oportunidades de
desenvolvimento pessoal e social; o intraempreendedorismo dos colaboradores alinhado à ideia
do empreendedor; a análise do clima organizacional e a oportunidade de melhorias gerenciais;
o coaching cosmoético na alavancagem do desempenho organizacional; a busca da sustentabilidade corporativa a longo prazo; o capitalismo distorcido buscando a acumulação ilimitada da riqueza; a gestão de excelência; o balanço social indicando a evolução consciencial na gestão; o investimento no capital humano sendo potencializador da interassistencialidade nas organizações; os
habitats de inovação enquanto embrião no desenvolvimento da gestão de excelência consciente;
os programas de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PDI), alavancadores da transformação
organizacional.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático no ambiente empresarial; o amparo extrafísico de função nas organizações com ênfase na responsabilidade social;
as energias conscienciais homeostáticas contribuindo para o equilíbrio nas interrelações; os
parafenômenos influenciando o ambiente organizacional; a atração de assédio extrafísico pelas
conscins vulneráveis no ambiente de trabalho; a assistência policármica; o amparo extrafísico de
função nas decisões do gestor consciente; a percepção quanto às oportunidades paraeducativas
através do paradigma consciencial; a reeducação profissional através das parapercepções, priorizando a evolução interassistencial na organização; a tenepes enquanto instrumento assistencial
nas organizações em conflito interno; a repercussão multidimensional das atividades conscientes
no grupo de trabalho; a paracultura influenciando o clima e paraclima organizacional; o parapsiquismo intelectual ampliando a lucidez na gestão; o desassédio grupal; a análise da sinalética
energética parapsíquica pessoal; a atenção aos parafatos e contexto multidimensional no diagnóstico do ambiente empresarial; a sintonia de conscins e consciexes influenciando comportamentos;
a exteriorização de energias conscienciais (ECs) sadias ampliando o equilíbrio no ambiente; a assimilação energética (assim) e a desassimilação energética (desassim) autocontroladas do gestor;
os empreendimentos e organizações extrafísicos, influenciando a evolução da gestão consciencial.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo atitudes profissionais cosmoéticas–convivialidade sadia;
o sinergismo qualificação profissional–qualificação da gestão; o sinergismo abertismo consciencial–flexibilidade autopensênica–hiperacuidade interassistencial; o sinergismo código pessoal de
Cosmoética (CPC)–código grupal de Cosmoética (CGC); o sinergismo assertividade cosmoética–
–transparência consciencial; o sinergismo análise-síntese; o sinergismo da coerência persistente
entre projeto, planejamento e consecução; o sinergismo do exemplarismo cosmoético.
Principiologia: a admissão do princípio da descrença (PD); a lucidez do princípio consciencial; o princípio administrativo pensar globalmente–agir localmente; o princípio da aprendizagem continuada; o princípio da inteligência evolutiva (IE) na definição dos objetivos empresariais; o princípio da organização; o princípio da responsabilidade coletiva; o princípio do megafoco na gestão tarística.
Codigologia: o código de conduta do gestor; o código de postura em reuniões corporativas; o código de normas ISO 9000 (qualidade, ambiental e social); o código de defesa do consumidor (CDC) definindo deveres empresariais e assegurando direitos dos consumidores; o código pessoal de Cosmoética aplicado no planejamento empresarial e resolução de conflitos organizacionais; o código grupal de Cosmoética orientando as decisões empresariais; o impacto evolutivo do código de ética corporativo; a qualificação do código de ética organizacional na gestão
empresarial consciente.
Teoriologia: a teoria do paradigma consciencial; a teoria das relações humanas; as teorias administrativas relativas aos métodos de gestão; a teoria da Teaticologia; a teoria da Administração Conscienciológica; a teoria da coopetição; a teoria da inovação; a teoria da inteligência organizacional; a teoria da meritocracia.
Tecnologia: a técnica de identificação das forças, oportunidades, fraquezas e ameaças
(FOFA) das organizações; a técnica do sobrepairamento nas decisões; a técnica da matriz organizacional; a técnica de feedback da avaliação 360 graus; a técnica da gestão empreendedora interassistencial; a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica aplicada ao âmbito empresarial; a técnica do feedback cosmoético; a técnica do maxiplanejamento estratégico na gestão eficaz; a técnica do orçamento empresarial; as técnicas e procedimentos administrativos; a Tecnologia da Informação no apoio à gestão; as técnicas de liderança.
Voluntariologia: o voluntariado teático na comunidade do entorno empresarial; o voluntariado na gestão organizacional e no desenvolvimento dos profissionais; o voluntariado da
interassistencialidade; o voluntariado em fundações, instituições, ONGs e associações empresariais; o voluntariado do gestor líder; o voluntariado tarístico alavancando a holomaturidade na
gestão; os voluntários da Conscienciologia atuando em Instituições Conscienciocêntricas (ICs)
na qualificação da gestão.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Comunicologia; o laboratório
conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Interassistenciologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia;
o laboratório conscienciológico da Autorreeducaciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Administradores; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Empreendedorismologia; o Colégio Invisível da Holomaturologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Liderologia; o Colégio
Invisível da Pesquisologia; o Colégio Invisível da Taristicologia.
Efeitologia: o efeito multiplicador da aprendizagem; o efeito potencializador da intercooperação; o efeito tarístico de abrir mão do individual em prol do coletivo; o efeito paradigma
impedindo mudanças organizacionais; os efeitos da interconfiança grupal; os efeitos da intencionalidade qualificada no clima organizacional; os efeitos do exemplarismo mobilizando melhorias
nos grupos; os efeitos otimizadores dos balanços existenciais e dos balanços organizacionais.
Neossinapsologia: as neossinapses advindas da reeducação profissional e aprendizagem organizacional; as neossinapses geradas a partir da autorreflexão; as neossinapses do neo-
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paradigma consciencial nas empresas; as neossinapses geradas pelo exemplarismo profissional;
as neossinapses geradas nos momentos de crise; as neossinapses da interassistencialidade avançada; as neossinapses adquiridas a partir da gestão empresarial consciente.
Ciclologia: o ciclo autoconscientização-autodiscernimento; o ciclo planejar-executar-verificar-revisar (PDCA); o ciclo equilíbrio-desequilíbrio-reequilíbrio; o ciclo inovação–mudanças contínuas; o ciclo vicioso da mentira; o ciclo virtuoso da Cosmoética; o ciclo reflexão-decisão-consecução; o ciclo aprendizagem permanente–educação continuada.
Enumerologia: a gestão empresarial consciente assistencial; a gestão empresarial consciente cosmovisiológica; a gestão empresarial consciente empreendedora; a gestão empresarial
consciente inovadora; a gestão empresarial consciente intercooperativa; a gestão empresarial
consciente profissional; a gestão empresarial consciente reeducadora.
Binomiologia: o binômio aprendizagem–desenvolvimento organizacional; o binômio líder-liderado; o binômio autoconscienciometria-sociometria; o binômio comunicação organizacional–comunicação pessoal; o binômio Administraciologia-Conscienciologia; o binômio competição-cooperação; o binômio custo-benefício; o binômio responsabilidade social–responsabilidade parassocial; o binômio gestor competente–equipe avançada; o binômio profissionalismo cosmoético–parapsiquismo evolutivo.
Interaciologia: a interação liderança-assistencialidade; a interação abertismo consciencial–cosmovisão; a interação ambiente organizacional–controle energético pessoal; a interação emoção-racionalidade; a interação gestão empresarial–gestão stakeholders; a interação interesse pessoal–interesse empresarial; a interação ambiente interno–ambiente externo nas organizações.
Crescendologia: o crescendo conduta ética–conduta cosmoética; o crescendo abertismo
consciencial–liderança interassistencial; o crescendo chefia-gerência-ortoliderança; o crescendo
competitividade-cooperação; o crescendo autoliderança-heteroliderança; o crescendo capitalismo–socialismo cosmoético; o crescendo ambição material–ambição evolutiva.
Trinomiologia: o trinômio interassistencial acolhimento-orientação-encaminhamento;
o trinômio intercompreensão-intercooperação-interassistência; o trinômio gestor-proprietário-colaborador; o trinômio capital econômico–capital humano–capital intelectual; o trinômio Administraciologia-Liderologia-Assistenciologia; o trinômio competitividade-coevolutividade-cooperatividade; o trinômio disciplina-organização-racionalidade; o trinômio flexibilidade-liberdade-responsabilidade; o trinômio curto prazo–médio prazo–longo prazo no planejamento estratégico e definição de objetivos; o trinômio diagnóstico-planejamento-consecução; o trinômio capital–trabalho–equilíbrio consciencial.
Polinomiologia: o polinômio capacidade de agir suficiente–capacidade de refletir suficiente–capacidade de disseminar suficiente–aprendizagem contínua; o polinômio proatividade-responsabilidade-racionalidade-maturidade; o polinômio intercompreensão-intercooperação-interassistência-interconfiança-interaprendizagem; o polinômio empresa-gestor-decisões-resultados-evolução; o polinômio sustentabilidade econômica–sustentabilidade financeira–sustentabilidade ambiental–sustentabilidade social; o polinômio liderança eficaz–exemplarismo cosmoético–domínio consciencial–verbação interassistencial; o gestor qualificado pelo polinômio lucidez-racionalidade-logicidade-discernimento.
Antagonismologia: o antagonismo megagescon / gestão eletronótica; o antagonismo
paradigma materialista / paradigma consciencial; o antagonismo ação anticosmoética / conscientização tarística; o antagonismo abordagem psicossomática / abordagem mentalsomática.
Paradoxologia: o paradoxo de esperar resultados diferentes agindo sempre da mesma
maneira; o paradoxo convivialidade desafiadora–oportunidade interassistencial; o paradoxo do
gestor inteligente com inabilidade para lidar com as diferenças na equipe; o paradoxo da simplificação da complexidade; o paradoxo da multifocalização cosmovisiológica sem perda do megafoco.
Politicologia: a burocracia; a cosmoeticocracia; a decidocracia; a democracia empresarial; a exemplocracia; a meritocracia; a tecnocracia; a política da interassistencialidade; as políticas corporativas.
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Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei do livre arbítrio; a lei da ação e reação; as leis
da Conviviologia; a lei do maior esforço evolutivo aplicada à evolução de todos; a lei do maior
esforço evolutivo aplicada a Planejamentologia; a lei da economia e do mercado; as leis administrativas; as leis trabalhistas.
Filiologia: a abertismofilia; a administrofilia; a assistenciofilia; a cosmoeticofilia; a cosmofilia; a decidofilia; a meritofilia; a neofilia; a reeducaciofilia.
Fobiologia: a superação da administrofobia; a erradicação da comunicofobia; o enfrentamento da decidofobia institucional; a desestimulação da heterocriticofobia; a profilaxia da intelectofobia; a autossuperação da liderofobia; o combate da organizaciofobia; a eliminação da reeducaciofobia; a supressão da tecnofobia.
Sindromologia: a cura da síndrome do perfeccionismo; a extinção da síndrome da mentira; a libertação da síndrome da competição; a profilaxia da síndrome do desviacionismo; o sobrepujamento, em subordinados dos gestores, da síndrome de burnout; o fim da síndrome de onipotência; a terapêutica da síndrome do ansiosismo.
Maniologia: a evitação da criticomania; a superação da mania de grandeza; a supressão
da mania de omitir informações; a mania do poder; o combate da mania de controlar; a mania da
centralização; o fim da mania de procrastinar.
Mitologia: o mito da inspiração sem transpiração; o mito da ação sem retorno; o mito
da possibilidade de agradar a todos; o mito da gestão perfeita; a desconstrução do mito das decisões infalíveis; o mito eletronótico na gestão.
Holotecologia: a administroteca; a comunicoteca; a conscienciometroteca; a cosmoeticoteca; a cosmovisioteca; a discernimentoteca; a organizacioteca; a teaticoteca; a tecnoteca.
Interdisciplinologia: a Administraciologia; a Conscienciocentrologia; a Conscienciometrologia; a Cosmoeticologia; a Decidologia; a Interassistenciologia; a Liderologia; a Megapensenologia; a Psicologia Organizacional.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin gestora; a conscin líder; a equipe multidisciplinar na gestão; a isca humana lúcida; a conscin lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o gestor lúcido; o administrador; o empresário; o profissional liberal;
o profissional das organizações; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o intermissivista; 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 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; os gestores da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional
(CCCI).
Femininologia: a gestora lúcida; a administradora; a empresária; a profissional liberal;
a profissional das organizações; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a intermissivista; 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 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; as gestoras da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional.
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Hominologia: o Homo sapiens administrator; o Homo sapiens assistentialis; o Homo
sapiens autocriticus; o Homo sapiens conscientialis; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens exemplaris; o Homo sapiens heterocriticus; o Homo sapiens megagestor; o Homo sapiens
mentalsomaticus; o Homo sapiens neophilicus; o Homo sapiens professionalis.
V. Argumentologia
Exemplologia: minigestão empresarial consciente = a da empresa de conscienciólogo
embrionária, em fase experimental de algumas práticas conscienciocêntricas; megagestão empresarial consciente = a da empresa conscienciológica madura, teática quanto à aplicação do paradigma consciencial.
Culturologia: a cultura da Administraciologia; a cultura da intercooperação; a cultura
da convivialidade empresarial e profissional; a cultura organizacional; a cultura da liderança
cosmoética; a cultura do empreendedorismo e inovação; a cultura da aprendizagem.
Caracterologia. Na análise da Interassistenciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 20 características de gestão empresarial consciente ampliadoras da interassistencialidade:
01. Capacitadora: o estímulo à aprendizagem contínua.
02. Compartilhadora: a divisão de experiências.
03. Cooperadora: a habilidade de unir esforços.
04. Desburocratizadora: a simplificação dos processos e procedimentos.
05. Descentralizadora: o desenvolvimento dos liderados e formação de sucessores.
06. Edificadora: a construção do conhecimento coletivo e crescimento individual.
07. Empreendedora: a ampliação do intraempreendedorismo.
08. Exemplificadora: a melhoria organizacional exemplar.
09. Experimentadora: a pesquisa e refutação inteligente.
10. Inovadora: a criatividade e neoideias colaborativas.
11. Libertadora: a autonomia no questionamento.
12. Motivadora: os desafios no ambiente organizacional.
13. Organizadora: o senso de ordem e estruturas enxutas.
14. Pacificadora: a responsabilidade socioambiental e humanidade nas relações.
15. Planejadora: a estratégia e o plano de ação assertivo.
16. Profissionalizadora: a postura eficaz e racional.
17. Qualificadora: a busca da excelência.
18. Reeducadora: a reciclagem organizacional e intraconsciencial.
19. Reequilibradora: a análise do erro na busca do equilíbrio.
20. Vitalizadora: a energia renovadora.
Taxologia. Na perspectiva da Administraciologia, há métodos de gestão viabilizadores
da alavancagem empresarial e dos profissionais. Eis 7 exemplos potencializadores da gestão empresarial consciente, dispostos em ordem alfabética:
1. Gestão Compartilhada: a participação dos comitês de gestão especializados; a colaboração externa de profissionais.
2. Gestão Consciencial: a gestão cosmoética de consciências; a inclusão do paradigma
consciencial.
3. Gestão de Excelência: a criatividade e inovação; o top da maturidade organizacional.
4. Gestão Democrática: a liberdade responsável; o equilíbrio entre direitos e deveres.
5. Gestão do Conhecimento: a inteligência como diferencial; o capital intelectual.
6. Gestão Estratégica: a visão de longo prazo; o maxiplanejamento estratégico.
7. Gestão Participativa: a liberdade de questionar e sugerir; a interconfiança mútua.
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Interassistencialidade. O gestor empresarial consciente é epicentro e minipeça do maximecanismo na promoção da assistencialidade durante a atividade profissional, tendo como meta
ampliar os trafores com responsabilidade, lucidez e exemplarismo. Eleva-se a harmonia evolutiva
e gestão de consciências na administração menos capitalista e mais conscienciocêntrica.
Desafio. A reeducação profissional e consciencial é o principal enfrentamento na conquista do neoparadigma de gestão consciencial nas organizações, definindo novo ciclo evolutivo
com prioridades assistenciais e sociais equilibradas com as prioridades econômicas.
Objetivos. A gestão empresarial consciente contribui e favorece o alcance dos 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio lançados pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), listados na ordem divulgada:
1. Redução da pobreza.
2. Atingir o ensino básico universal.
3. Igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres.
4. Reduzir a mortalidade na infância.
5. Melhorar a saúde materna.
6. Combater o HIV / Aids, a malária e outras doenças.
7. Garantir a sustentabilidade ambiental.
8. Estabelecer parceria mundial para o desenvolvimento.
Visão 2050. O Programa de Sustentabilidade do CEBDS (Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável) embasado no WBCSD (World Business Council for
Sustanaible Development) deverá ser priorizado no planejamento estratégico das organizações na
ampliação da gestão consciente, constituído de 9 itens, listados na ordem divulgada:
1. Valores e Comportamento.
2. Desenvolvimento Humano.
3. Economia.
4. Biodiversidade e Florestas.
5. Agricultura e Pecuária.
6. Energia e Eletricidade.
7. Edificações e Ambiente Construído.
8. Mobilidade.
9. Materiais e Resíduos.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, com as respectivas especialidades e temas
centrais, evidenciando relação estreita com a gestão empresarial consciente, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Assertividade cosmoética: Experimentologia; Homeostático.
02. Atitude profissional: Administraciologia; Neutro.
03. Empreendedor conscienciocêntrico: Conscienciocentrologia; Homeostático.
04. Empreendimento sustentável: Intrafisicologia; Neutro.
05. Empreendedorismo reurbanizador: Evoluciologia; Homeostático.
06. Empresa familiar: Grupocarmologia; Neutro.
07. Feedback cosmoético: Cosmoeticologia; Homeostático.
08. Gestão de conflitos: Paradireitologia; Homeostático.
09. Gestão participativa: Administraciologia; Neutro.
10. Liderança multidimensional: Liderologia; Homeostático.
11. Liderologia: Politicologia; Neutro.
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Macete técnico-administrativo: Administraciologia; Neutro.
Paraclima organizacional: Pensenologia; Neutro.
Poder de realização: Autodeterminologia; Neutro.
Tecnofilia: Experimentologia; Neutro.

A GESTÃO EMPRESARIAL CONSCIENTE AMPLIA A INTELIGÊNCIA ORGANIZACIONAL NO PARADIGMA CONSCIENCIAL, ACELERANDO A INTERASSISTENCIALIDADE COSMOÉTICA COM A SUSTENTABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, assume a responsabilidade cosmoética no exercício da gestão empresarial consciente visando ampliar a interassistencialidade? Qual o nível de
compromisso para a assunção do paradigma consciencial na gestão?
Bibliografia Específica:
1. Nadler, David A.; et al.; Arquitetura Organizacional: A Chave para a Mudança Organizacional
(Organizational Architecture Designs for Changing Organizations); trad. Waltensir Dutra; 264 p.; 13 caps.; 52 ilus.; 134
refs.; alf.; 23 x 16 cm; br.; Campus; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 158 a 168.
Webgrafia Específica:
1. CEBDS – Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável; Visão Brasil 2050. A Nova Agenda para as Empresas; Relatório; 85 p.; 2 E-mails; 32 enus.; 2 esquemas; 15 fotos; 12 gráfs.; 5 tabs.; 94 refs.; Rio
de Janeiro, RJ; 2012; página 29; disponível em: <http://cebds.org/wp-content/uploads/2014/02/Vis%C3%A3o-Brasil
2050-2012_pt.pdf>; acesso em: 29.03.15; 18h10.
2. PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento; Os 8 Objetivos de Desenvolvimento do
Milênio; 2 fotos; 8 ilus.; Brasilia, DF; 2015; disponível em: <http://www.pnud.org.br/ODM.aspx>; acesso em: 29.03.15;
18h49.
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GESTÃO PARTICIPATIVA
(ADMINISTRACIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A gestão participativa é a forma de administrar ou gerenciar consciências
as quais têm garantida a real possibilidade de participar dos empreendimentos, com liberdade de
questionar, discutir, sugerir ou modificar projetos em planejamento ou em execução, em clima de
confiança e respeito mútuo entre os envolvidos.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo gestão vem do idioma Latim, gestio, “ação de administrar, de dirigir; gerência; gestão”. Surgiu no Século XIX. O vocábulo participar procede do mesmo idioma
Latim, participare, de particeps, “participante”. Apareceu no Século XIV.
Sinonimologia: 1. Administração Participativa; gestão democrática. 2. Copartnership.
3. Administração orgânica. 4. Coparticipação decisória; empowerment.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 22 cognatos derivados do vocábulo participação: autoparticipação; comparticipação; comparticipada; comparticipado; comparticipador;
comparticipante; comparticipar; comparticipável; compartícipe; coparticipação; coparticipante;
coparticipar; participador; participadora; participal; participante; participar; participativa; participativo; participável; partícipe; primoparticipação.
Neologia. As duas expressões compostas minigestão participativa e maxigestão participativa são neologismos técnicos da Administraciologia.
Antonimologia: 1. Administração Autoritária; gestão autoritária. 2. Gestão isolada.
3. Administração Clássica; Administração Mecanicista. 4. Centralização.
Estrangeirismologia: o Administrarium; a wealth administration evolutiva; a learning
organization; o dream team; o teamwork; o modus vivendi cooperativo; a glasnost grupal.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às políticas administrativas.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Participemos
das soluções.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da administração democrática; os ortopensenes;
a ortopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os interpensenes; a interpensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os
reciclopensenes; a reciclopensenidade; o estímulo à autopensenização com logicidade cosmoética; o exercício da autopensenidade democrática; a complementaridade pensênica; o holopensene
da grupocarmalidade; o holopensene grupal da convivialidade produtiva; o holopensene grupal da
interassistencialidade; a harmonia do holopensene institucional; o holopensene da administração
conscienciológica.
Fatologia: a gestão participativa; a governança corporativa; a assembleia; o colegiado
gestor; a gestão de pessoas; as necessidades individuais e organizacionais; o vínculo empregatício; o vínculo consciencial; o duplo vínculo; o reconhecimento da colaboração do trabalho individual; a união dos diferentes; o respeito mútuo no convívio; o senso coletivo; a consciência de grupo; o consenso de equipe; a equipe coesa; a descentralização das decisões; as soluções coletivas;
a divisão do trabalho; a participação coletiva; a redução dos conflitos de interesse; as reconciliações grupocármicas; as interdependências; o somatório teático dos megatrafores; o fato de toda
pessoa exercer algum tipo de liderança; o estilo da liderança; a maturidade da liderança grupocármica; a liberdade de expressão; a conduta da não exposição pessoal; a omissão da responsabilidade; o reboque do grupo; o reboque da maxiproéxis; os compromissos e deveres evolutivos; a res-
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ponsabilidade cosmoética; as medidas impopulares; a participação nas tomadas de decisão; os
diálogos coerentes; as reuniões frutíferas; o clima organizacional sadio; a Filosofia Cosmoética
dos negócios; o empreendedorismo multidimensional; a consciência comunitária; a construção do
ambiente democrático; a igualdade de oportunidades evolutivas; a sucessão compartilhada; o senso comunitário cosmoético; o interesse transempresarial; a definição da especialidade pessoal
qualificando o voluntariado conscienciológico; a escola da formação de líderes; a Administração
Conscienciológica; os colegiados democráticos e cosmoéticos das Instituições Conscienciocêntricas (ICs); a Cognópolis; o Conselho dos 500 da Cognópolis, em Foz do Iguaçu; o Tertuliarium; a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI); a União das Instituições Conscienciocêntricas Internacionais (UNICIN); as Empresas Conscienciocêntricas; os Condomínios Conscienciológicos; a maxiproéxis.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a interdependência
evolutiva consentida; o campo parapsíquico deliberativo; a sintonia entre conscins e consciexes;
as inspirações extrafísicas do amparo de função na distribuição do trabalho; o desassédio dos gestores; o desassédio grupal; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; os reflexos evolutivos
da aprendizagem dos Cursos Intermissivos (CIs) pré-ressomáticos aplicados nas ICs.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo gestor motivado–equipe motivada; o sinergismo dos esforços em prol de metas comuns; o sinergismo da equipe transdisciplinar.
Principiologia: o princípio da grupalidade; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio da afinidade; o princípio da isonomia; o princípio do ―ninguém evolui sozinho‖; o princípio dos líderes formando novos líderes; o princípio da transparência.
Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC); o código de ética empresarial.
Teoriologia: a teoria das relações humanas; a teoria da evolução conjunta.
Tecnologia: a técnica da convivialidade autoconsciente em grupo; a técnica da minipeça interassistencial multidimensional; as técnicas gerenciais de recursos humanos; as técnicas
de comunicação; as técnicas paradiplomáticas; a técnica da democracia direta; a técnica da divisão do trabalho; a técnica do trabalho compartilhado; a técnica da priorização do mais relevante; a técnica do brainstorming; a técnica do organograma; a técnica do fluxograma; a técnica da
assembleia; as técnicas de administração conscienciológica; a técnica da maxiproéxis.
Voluntariologia: o voluntário com perfil certo para a tarefa certa; o voluntariado nas
Instituições Conscienciocêntricas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da dupla evolutiva; o laboratório
conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Conscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório conscienciológico
da Serenologia; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico do Holociclo; o laboratório conscienciológico Tertuliarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Gestores; o Colégio Invisível dos Priorizadores
Evolutivos; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos.
Efeitologia: os efeitos evolutivos da condução cosmoética de equipes; os efeitos autevolutivos do clima de interconfiança grupal; os efeitos multidimensionais das minipeças interassistenciais; os efeitos da automotivação na produtividade da empresa.
Neossinapsologia: as neossinapses da gestão grupocármica influindo nas reconciliações
grupais.
Ciclologia: o ciclo interprisão grupocármica–libertação grupocármica.
Enumerologia: a grupalidade; o comprometimento; a interconfiança; a heteroliderança;
a coparticipação; a coparceria; a cogestão.
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Binomiologia: o binômio trabalho independente–trabalho de equipe; o binômio equipes
presenciais–equipes virtuais; o binômio motivação pessoal–motivação grupal; o binômio poder-responsabilidade; o binômio intercompreensão-intercooperação.
Interaciologia: a interação ganha-ganha; a interação líder-liderado.
Crescendologia: o crescendo ônus-bônus; o crescendo iniciativa-acabativa; o crescendo monovisão departamental–cosmovisão institucional; o crescendo gestão do patrimônio–gestão de pessoas; o crescendo hierarquia de autoridades–hieraquia de competências; o crescendo
maxipeça do minimecanismo–minipeça do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial;
o crescendo inteligência administrativa–inteligência evolutiva.
Trinomiologia: o trinômio dependência-independência-interdependência; o trinômio
intercompreensão-intercooperação-interassistência; o trinômio diagnóstico-planejamento-ação;
o trinômio organograma-fluxograma-cronograma.
Polinomiologia: o polinômio curto prazo–médio prazo–longo prazo–longuíssimo prazo;
o polinômio necessidades-interesses-preferências-escolhas; o polinômio fato-análise-debate-posicionamento.
Antagonismologia: o antagonismo gestão participativa / decisão individual; o antagonismo união / competição; o antagonismo consciência amplificada / consciência reprimida;
o antagonismo divisão de funções / fragmentação de esforços; o antagonismo equipe / egão;
o antagonismo omissão superavitária / omissão deficitária nas decisões coletivas.
Paradoxologia: o paradoxo da evolução consciencial individual se desenvolver no âmbito da evolução grupal; o paradoxo da gestão participativa precisar do líder; o paradoxo da
descentralização não prescindir da hierarquização.
Politicologia: a discernimentocracia; a argumentocracia; a cosmoeticocracia; a meritocracia; a conscienciocracia; a proexocracia; a maxiproexocracia; a cosmocracia; a democracia
direta.
Legislogia: a lei da afinidade evolutiva; a lei do maior esforço coletivo; a lei da maxiproéxis grupal.
Filiologia: a administrofilia; a trabalhofilia; a laborfilia; a politicofilia; a conviviofilia;
a conscienciofilia; a grupofilia; a assistenciofilia; a priorofilia; a decidofilia.
Fobiologia: a conviviofobia.
Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial.
Maniologia: a superação da mania de centralizar as decisões; a evitação da mania do
poder.
Holotecologia: a administroteca; a laboroteca; a voluntarioteca; a grupoteca; a convivioteca; a conflitoteca; a politicoteca; a maturoteca; a evolucioteca; a maxiproexoteca.
Interdisciplinologia: a Administraciologia; a Conscienciocentrologia; a Evoluciologia;
a Discernimentologia; a Cosmoeticologia; a Grupocarmologia; a Vinculologia; a Paradireitologia;
a Politicologia; a Concordanciologia; a Priorologia; a Maxiproexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: as companhias evolutivas; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser
interassistencial; as testemunhas extrafísicas; o ser desperto; a conscin comprometida; a conscin
enciclopedista; o integrante da assembleia.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o amparador intrafísico; o amparador extrafísico
de função; o atacadista consciencial; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo;
o conviviólogo; o conscienciólogo; o reeducador; o voluntário; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o consciencioterapeuta; o conscienciômetra; o completista; o epicon lúcido;
o tenepessista; o ofiexista; o projetor consciente; o inversor existencial; o parapercepciologista;
o acoplamentista; o pesquisador; o tertuliano; o verbetólogo; o escritor; o tocador de obra; o autodecisor; o homem de ação; o líder da equipe; o liderado; o cooperado; o condômino; o associado;
o gestor.
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Femininologia: a pré-serenona vulgar; a amparadora intrafísica; a amparadora extrafísica de função; a atacadista consciencial; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a convivióloga; a consciencióloga; a reeducadora; a voluntária; a duplista; a duplóloga;
a proexista; a proexóloga; a consciencioterapeuta; a conscienciômetra; a completista; a epicon lúcida; a tenepessista; a ofiexista; a projetora consciente; a inversora existencial; a parapercepciologista; a acoplamentista; a pesquisadora; a tertuliana; a verbetóloga; a escritora; a tocadora de
obra; a autodecisora; a mulher de ação; a líder da equipe; a liderada; a cooperada; a condômina;
a associada; a gestora.
Hominologia: o Homo sapiens gestor; o Homo sapiens priorologicus; o Homo sapiens
cognopolita; o Homo sapiens transempresarialis; o Homo sapiens conviviologus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens coexistens; o Homo sapiens collegiatus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minigestão participativa = a do grupo na gestão empresarial; maxigestão
participativa = a do grupo na gestão maxiproexológica.
Culturologia: a cultura do cooperativismo; a cultura da grupalidade quando operosa
e cosmoética.
Taxologia. Sob a ótica da Administraciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 25
tipos de gestão participativa:
01. Gestão participativa bélica.
02. Gestão participativa burocrática.
03. Gestão participativa comunitária.
04. Gestão participativa condominial.
05. Gestão participativa cosmoética.
06. Gestão participativa departamental.
07. Gestão participativa empresarial.
08. Gestão participativa estatutária.
09. Gestão participativa extrafísica.
10. Gestão participativa formal.
11. Gestão participativa governamental.
12. Gestão participativa informal.
13. Gestão participativa interassistencial.
14. Gestão participativa intrafísica.
15. Gestão participativa maxiproexológica.
16. Gestão participativa na assembleia.
17. Gestão participativa na escola.
18. Gestão participativa na saúde.
19. Gestão participativa no colegiado.
20. Gestão participativa no comitê.
21. Gestão participativa pacífica.
22. Gestão participativa pesquisística.
23. Gestão participativa regimental.
24. Gestão participativa virtual.
25. Gestão participativa voluntária.
Metodologia. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 técnicas empregadas na gestão
participativa com bases em princípios conscienciológicos:
01. Brainstorming decisório.
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02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.

Cosmovisão administrativa.
Debates de ideias.
Decisão compartilhada.
Delegação de poderes.
Divisão de tarefas.
Gestão de talentos.
Informações transparentes.
Saldo coletivo.
Soluções grupais.

Tabelologia. A partir da Administraciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 11
itens da tabela dos confrontos entre a gestão convencional e a gestão participativa conscienciológica:
Tabela – Confrontos Gestão Convencional / Gestão Participativa Conscienciológica
Nos

Gestão Convencional

01.

Administração de patrimônio

Administração de consciências

02.

Centralização

Descentralização

03.

Competição

União

04.

Empresa capitalista

Empresa conscienciocêntrica

05.

Hierarquia organizacional rígida

Harmonia evolutiva

06.

Hipocrisia

Glasnost

07.

Núcleo de lavagens cerebrais

Escola da antinculcação franca

08.

Poder sobre

Poder com

09.

Saldo financeiro (extrato bancário)

Saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP)

10.

Tradicionalismo

Recéxis

11.

Treinamento operacional

Reeducação consciencial

Gestão Participativa Conscienciológica

Evolução. A gestão participativa é a evolução do processo democrático, com base sobretudo na democracia direta, prevalecendo o resultado das negociações entre todas as partes envolvidas, cujo resultado representa o esforço coletivo.
Responsabilidade. A oportunidade de participar ativamente das decisões institucionais
aumenta o nível de responsabilidade enquanto parte integrante da organização, reforçando o vínculo autolúcido e grupocármico.
Desassédio. A oportunidade de participar das decisões da instituição, e ter voz no processo decisório, de contestar propostas, de expressar-se abertamente também contribui para o autodesassédio do participante.
Liderança. As lideranças envolvidas ocupam o papel essencial, desenvolvendo a consciência de equipe, ciente da própria função no conjunto de pessoas dedicadas à realização do mesmo trabalho ou empreendimento. A gestão participativa não é anulação da liderança.
Natureza. Não existem modelos administrativos à prova da natureza humana. Entretanto, modelos de gestão valorativos da consciencialidade, da Cosmoética, da grupalidade sadia, do
vínculo consciencial priorizando o auxílio às inúmeras consciências – conscins e consciexes – necessitadas de assistência e solidariedade, contribuem para a expansão do autodiscernimento rumo
à cosmocracia e o Estado Mundial.
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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 gestão participativa, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autocomprometimento: Proexologia; Neutro.
02. Coexistência institucional: Conscienciocentrologia; Neutro.
03. Conduta cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
04. Consciência de equipe: Grupocarmologia; Neutro.
05. Consciência grupocármica: Grupocarmologia; Neutro.
06. Democracia direta: Governologia; Homeostático.
07. Divisão do trabalho: Experimentologia; Neutro.
08. Interdependência evolutiva: Grupocarmologia; Homeostático.
09. Interesse transempresarial: Autevoluciologia; Homeostático.
10. Liderança pessoal: Liderologia; Neutro.
11. Liderologia: Politicologia; Neutro.
12. Macete técnico-administrativo: Administraciologia; Neutro.
13. Paraclima organizacional: Pensenologia; Neutro.
14. Proto-Estado Mundial: Parassociologia; Neutro.
15. Sistematicidade do associacionismo: Associaciologia; Neutro.

NA GESTÃO PARTICIPATIVA TODOS SÃO PARCEIROS
DOS CUSTOS E BENEFÍCIOS DA ATIVIDADE INSTITUCIONAL, POSSIBILITANDO A CONSCIÊNCIA DE EQUIPE
E RECICLAGENS NA CONSECUÇÃO DOS OBJETIVOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, estimula a participação dos integrantes do grupo
no qual está inserido? Qual o nível da participação exemplificado por você?
Bibliografia Específica:
1. Almeida, Roberto; Colégios Invisíveis da Conscienciologia; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol.
4; N. 3; Foz do Iguaçu, PR; Julho-Setembro, 2000; páginas 196 a 201.
2. Arakaki, Cristina; & Sinhorini, Wildenilson; Colegiado Gestor: Uma Experiência de Gestão Participativa em Instituição Conscienciocêntrica; Anais da I Jornada de Administração Conscienciológica; Foz do Iguaçu, PR; 04-07.09.04; Org.: Silvia Muradás; revisores Gisele Salles, Márcia Abrantes; & Rosemary Salles; 336 p.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 159 a 171.
3. Batitucci, Márcio Dayrell; Recursos Humanos 100%: A Função do RH no Terceiro Milênio; pref. Mozart
Pereira dos Santos; 332 p.; 11 caps.; 181 enus.; 7 fotos; 90 ilus.; 2 tabs.; 15 testes; 51 refs.; 22,5 x 16 cm; br.; Qualitymark; Rio de Janeiro, RJ; 2000; página 2.
4. Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções;
413 caps.; 403 abrevs.; 20 cenografias; 24 discografias; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 240 filmes; 1 foto; 37
ilus.; 168 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 103 musicografias; 25 pinacografias; 240 sinopses; 36 tabs.; 15
websites; glos. 241 termos; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional
do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR;
2007; páginas 1.011 a 1.013.
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; 102 filmes; 1 foto; 40 ilus.; 3 infográficos; 1 microbiografia; 102 sinopses; 25 tabs.; 4 websites; glos. 241 termos; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004;
páginas 29 a 31, 495, 848 e 1.582.
6. Idem; Máximas da Conscienciologia; 164 p.; 1 E-mail; 1 enu.; 1 foto; 150 ilus.; 1 microbiografia; 450
minifrases; 1 website; 15 x 10 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; página 120.

W. S.
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GESTOR PARAPSÍQUICO
(CONSCIENCIOCENTROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O gestor parapsíquico é o administrador, homem ou mulher, atuante na
gestão de Instituição Conscienciocêntrica (IC), Empresa Conscienciológica (EC), Organismo
Conscienciocêntrico (OC) e demais empreendimentos humanos, aplicando de maneira cosmoética os autorrecursos parafisiológicos – anímicos, parapsíquicos e energéticos – na tomada de decisões prioritárias, em favor da evolução das consciências.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo gestor vem do idioma Latim, gestor, “o que traz ou leva novas;
delator; administrador”. Apareceu no Século XVIII. O elemento de composição para provém do
idioma Grego, pará, “por intermédio de; para além de”. O vocábulo psíquico procede também do
idioma Grego, psykhikós, “relativo ao sopro, à vida; relativo aos seres vivos; relativo à alma”, de
psykhé, “alma, como princípio de vida e sede dos desejos; sopro de vida”. Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Gestor sensitivo lúcido. 2. Administrador conscienciológico; 3. Administrador conscienciocêntrico. 4. Empreendedor parapsíquico cosmoético.
Neologia. As 3 expressões compostas gestor parapsíquico, gestor parapsíquico novato
e gestor parapsíquico expert são neologismos técnicos da Conscienciocentrologia.
Antonimologia: 1. Gestor sensitivo amaurótico. 2. Gestor fisicalista. 3. Administrador
convencional. 4. Administrante mecanicista.
Estrangeirismologia: o chief executive parapsíquico (CEP); o chief executive officer
parapsíquico (CEOP); o manager paraperceptivo; o head hunter consciencial; a prática do coaching evolutivo nos megaempreendimentos conscienciológicos; o know-how na administração
conscienciológica; o Administrarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto ao parapsiquismo interassistencial.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade na gestão dos recursos
conscienciais; o holopensene heurístico acrescido da visão multidimensional; os ortopensenes;
a ortopensenidade a favor do amparador de função; as repercussões extrafísicas da autopensenidade cosmoética em favor de todos.
Fatologia: a gestão do líder consciencial cosmoético; a autavaliação da intencionalidade
do gestor parapsíquico; o tempo na condição de juiz esclarecedor dos fatos e parafatos relativos
ao gestor; a força da verbação na diminuição da conflitividade entre as consciências do grupo
administrado; o uso adequado do bom humor na Harmoniologia; o procedimento técnico-administrativo policármico, enquanto condição de gestão de Instituição Conscienciocêntrica; a força
presencial inescondível e mais atuante do gestor na condução do desassédio grupal; a União das
Instituições Conscienciocêntricas Internacionais (UNICIN) na condição integradora dos gestores
parapsíquicos; a postura de semperaprendente com as oportunidades de resoluções grupocármicas; os encontros de destinos do gestor parapsíquico; o fortalecimento do gestor pela valorização
do paradigma consciencial nas análises e decisões da vida.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a naturalidade do
uso parafisiológico do parapsiquismo lúcido e cosmoético; a autorrememoração de parexcursão
coordenada pelo megagestor de equipex; o abertismo consciencial na consideração das autovivências parapsíquicas; a valorização correta, comedida, lúcida, autodiscernida das experiências
extrafísicas; a aplicação prática do autoparapsiquismo lúcido no exercício da liderança adminis-
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trativa; a superação das necessidades apenas intrafísicas para se alcançar as megadeciões multidimensionais; o aprendizado de pensar multidimensionalmente a partir da gestão conscienciológica;
a responsabilidade do gestor parapsíquico pela delegação de tarefa levando em consideração as
retrovidas do voluntário; a consideração da existência dos amparadores nas decisões de destino
levada à sério; a aplicação teática do parapsiquismo em favor de todos no grupo evolutivo; a função de atrator ressomático autoconsciente e autolúcido; a hombridade perante o Curso Intermissivo (CI) gerando a conquista do amparo pessoal; a responsabilidade pela percepção do amparo
de função; a autopermissão lúcida de ser inspirado pelo amparo técnico de função a partir do foco
nos interesses interassistenciais grupais; o somatório de lições advindas do convívio sadio com os
amparadores; a ampliação do dicionário parapercepciológico pelas vivências na condição de gestor parapsíquico; a consideração dos recursos extrassensoriais pessoais nos empreendimentos;
a necessidade do autodiscernimento parapsíquico nas decisões administrativas envolvedoras da
realização da programação existencial (proéxis) grupal; o autodesassédio enquanto pré-requisito
para a heterodesassedialidade de grupos; a sinalética energética, anímica e parapsíquica do gestor
nas tarefas interassistenciais diárias; a consideração da força da energia cosmoética aplicada ao
desassédio; a vivência autolúcida da representação multidimensional nos empreendimentos;
a oportunidade do desenvolvimento do senso de fraternidade; a paravivência do auto e heteroencapsulamento na representação institucional na Socin; a amplificação da compreensão a partir da
empatia com as visitas de consciexes intermissivistas no cotidiano da gestão da IC; a expansão de
lucidez favorecida pelo contato com amparadores despertos; as oportunidades específicas para
a realização de acertos grupocármicos possíveis pelo exercício da função, apoiados pelos amparadores extrafísicos; o brainstorming conscienciológico amparado realizado por equipin entrosada
e aplicado para o encontro de soluções administrativas; a mobilização de energias (MBE) na forma de técnica profilática e autodefensiva do gestor parapsíquico; a mudança do campo energético
e do clima bioenergético da reunião não percebida pelos demais participantes; os sinais energéticos, parapsíquicos, multidimensionais da necessidade de ação do gestor ou de omissão do gestor;
a elegância dos(as) amparadores(as) nas abordagens desassediadoras na solução dos casos aparentemente insolúveis dentro da gestão conscienciológica; a contribuição discreta dos amparadores(as) para as sincronicidades cosmoéticas em favor dos empreendimentos evolutivos.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo equipin-equipex; o sinergismo do materpensene administrativo potencializando as tarefas do gestor parapsíquico; o sinergismo perfil adequado–atividade correta; o sinergismo intencionalidade cosmoética–qualificação dos resultados; o sinergismo inspiração cosmoética–banho energético sadio.
Principiologia: o princípio de ir até às últimas consequências cosmoéticas; o princípio
de pensar no grupo acima do próprio eu; o princípio da megafraternidade a ser aprendida teaticamente na função de gestor parapsíquico; o princípio utilitarista ―a felicidade do maior número
é a medida do certo e do errado‖ (Jeremy Bentham, 1776); o princípio do exemplarismo pessoal
(PEP); o princípio da descrença; o princípio da evidência (não aceitar nada sem evidências reconhecidas).
Codigologia: a construção do código grupal de Cosmoética (CGC) expressando a coesão da equipin.
Teoriologia: a teoria da Administração Conscienciológica; a teoria da Cosmoeticologia; a teoria da Administração Convencional.
Tecnologia: a técnica das sondagens bioenergéticas; a técnica de intercooperação das
partes; a técnica de pensenizar sadiamente a respeito dos outros; a técnica da tenepes; a técnica
da tábula rasa; as tecnologias interassistenciais.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Interassistenciologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica; o laboratório conscienciológico da sinalética energética; o laboratório conscienciológico
da tenepes; a condição laboratorial oportunizada na gestão dos campi conscienciológicos.
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Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoética; o Colégio Invisível do Voluntariado;
o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Paradiplomacia; o Colégio Invisível Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Proexologia.
Efeitologia: o efeito Hulk frente às pressões extrafísicas; o efeito de recomposição grupocármica pela prática da interassistencialidade; o efeito amplificador da consciencialidade do
gestor parapsíquico; o efeito extrapolacionista na vivência de parafenômenos interassistenciais.
Neossinapsologia: o emprego de neossinapses necessárias para a administração conscienciológica, distinguindo-a da convencional; as paraneossinapses da gestão parapsíquica aplicadas no cotidiano.
Ciclologia: o ciclo de produtividade na vida humana; o ciclo neoposturas cosmoéticas–
–neorresultados interassistenciais; o ciclo de extrapolações paradidáticas do gestor parapsíquico; o ciclo multiexistencial encontro-desencontro-reencontro oportunizado pela função de gestor
parapsíquico; o ciclo de reeducação pessoal na aplicação do autoparapsiquismo.
Enumerologia: as tarefas interassistenciais; as conquistas interassistenciais; as parcerias interassistenciais; as gescons interassistenciais; os compromissos interassistenciais; os desafios interassistenciais; os produtos e serviços interassistenciais.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio gestor supercomplexo–
–equipe avançada; o binômio isenção-sobrepairamento.
Interaciologia: a interação vontade-decisão; a interação horizontal gestor-equipe; a interação intercompreensão-interconfiança; a interação dimensão intrafísica–dimensão extrafísica; a interação aprendizagem-autossegurança; a interação Cosmoética Pessoal–autoridade moral; a interação verbação-anticonflitividade.
Crescendologia: o crescendo aluno–voluntário–gestor parapsíquico; o crescendo autesforço–autocapacitação–autossuperação consciencial–autoridade moral; o crescendo autoconfiança-autossuficiência.
Trinomiologia: o trinômio profissional-veterano-expert; o trinômio vontade-intencionalidade-autorganização; o trinômio básico para a lucidez do gestor parapsíquico autorreflexãoponderação-determinação; o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento; o trinômio intercompreensão-intercooperação-interassistência.
Polinomiologia: o polinômio autodomínio bioenergético–autoparapsiquismo lúcido–autoconscientização multidimensional–interdependência evolutiva.
Antagonismologia: o antagonismo gestor convencional / administrador conscienciológico; o antagonismo autodecisão parapsíquica assertiva / autodecisão ambígua; o antagonismo
ansiosismo / acerto; o antagonismo visão eletronótica / visão multidimensional; o antagonismo
gestor casca grossa / gestor parapsiquista lúcido; o antagonismo procrastinação assediadora /
resolução desassediadora.
Paradoxologia: o paradoxo da omissão acrescentadora (omissuper).
Politicologia: a política da interassistencialidade.
Legislogia: a vivência da lei do maior esforço à realização da maxiproéxis grupal.
Filiologia: a interassistenciofilia; a conscienciofilia; a evoluciofilia; a neofilia; a paratecnofilia; a cienciofilia; a intelectofilia; a raciocinofilia.
Fobiologia: a eliminação da decidofobia.
Sindromologia: a evitação da síndrome de Swedenborg.
Maniologia: a superação da fracassomania através da gestão conscienciológica produtiva.
Holotecologia: a administroteca; a discernimentoteca; a convivioteca; a verbacioteca;
a parapercepcioteca; a proexoteca; a cosmoeticoteca.
Interdisciplinologia: a Conscienciocentrologia; a Autodiscernimentologia; a Lucidologia; a Intencionologia; a Evoluciologia; a Ressomatologia; a Ofiexologia; a Autoparapercepciologia; a Parassociologia; a Proexologia; a Paratecnologia; a Cosmoeticologia; a Conviviologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; o megagestor de equipex ou consciex-cicerone.
Masculinologia: o gestor parapsíquico; o empreendedor; o administrador; 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 gestora parapsíquica; a empreendedora; a administradora; 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 gestor; o Homo sapiens
experimentor; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens semperaprendens; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens mandator; o Homo sapiens gubernator; o Homo sapiens democraticus; o Homo sapiens cosmoethicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: gestor parapsíquico novato = a conscin caloura na administração de IC;
gestor parapsíquico expert = a conscin veterana na administração de IC.
Culturologia: a cultura da intermissão vivenciada nos empreendimentos intrafísicos;
a cultura organizacional; a cultura da consciencialidade; a cultura da paraperceptibilidade;
a cultura da interassistencialidade cosmoética.
Parafenomenologia. Com base na Parapercepciologia, eis, em ordem alfabética 22 parafenômenos passíveis de serem vivenciados pelo gestor(a) parapsíquico(a), no desempenho de
atividades conscienciológicas:
01. Assimilação energética antipática: a vivência da assimilação energética patológica
de energias tóxicas.
02. Assimilação energética simpática (assim): a vivência da assim empática desencadeada de maneira autolúcida.
03. Banhos energéticos: a vivência da confirmação sadia dos fatos e parafatos.
04. Clarividência viajora: a vivência da paraperscrutação do ambientex de maneira
a prover dados para a interassistencialidade.
05. Déjà-vú: a vivência da rememoração simultânea de paraevento, agora vivenciado no
intrafísico.
06. Desassimilação energética simpática (desassim): a vivência da desassim energética profilática.
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07. Descoincidência vígil: a vivência da soltura energética necessária para a instalação
de campo energético interassistencial.
08. Encapsulamento parassanitário: a vivência da blindagem energética estabelecida
pela equipex ou pela própria conscin no resguardo do bom andamento dos trabalhos interassistenciais.
09. Estado vibracional: a vivência de EVs espontâneos, autodefensivos ou interassistenciais.
10. Extrapolacionismo: a vivência de extrapolacionismo expansivo para a compreensão do momento evolutivo.
11. Inspiração cosmoética: a vivência da pré-ideia resolvendo problemas.
12. Instalação de campo energético: a vivência da nítida percepção da mudança e instalação de campo energético hígido proporcionando ambiente mais adequado à tares.
13. Iscagem humana lúcida: a vivência da condição de isca humana lúcida de consciexes patológicas em contexto de desassédio.
14. Parapsiquismo impressivo: a vivência de impressões e leituras diferenciadas de
consciexes, em contextos diversos.
15. Precognição extrafísica: a vivência da antecipação de contextos infrafísicos vindouros decorrentes de parafatos antevistos na dimensão extrafísica.
16. Projeção consciente (PC): a vivência de projeções conscientes esclarecedores e interassistenciais no desassédio de consciências, ambientes, objetos e projetos.
17. Psicometria: a vivência da leitura energética dos ambientes, e-mails e objetos possibilitando a ação de para-higienização.
18. Reconhecimento energético: a vivência do reconhecimento energético do amigo,
colega do Curso Intermissivo.
19. Retrocognições: a vivência de retrocognição espontânea acachapante e necessária
para a compreensão do contexto atual das atividades tarísticas.
20. Simulcognição: a vivência da ampliação das parapercepções visuais com descrição
in loco a partir da narrativa pessoal.
21. Sinalética energética: a vivência da sinalética energética e parapsíquica pessoal na
tomada das decisões.
22. Telepatia: a vivência da telepatia de modo indubitável de ideias esclarecedoras em
conversa tête-à-tête com o assistido.
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 gestor parapsíquico, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abridor de caminho: Interassistenciologia; Homeostático.
02. Aglutinação: Harmoniologia; Neutro.
03. Agudização do autoparapsiquismo: Parapercepciologia; Homeostático.
04. Areópago conscienciológico: Administrativologia; Neutro.
05. Atrator ressomático: Ressomatologia; Homeostático.
06. Autoparapsiquismo avançado: Autoparapercepciologia; Homeostático.
07. Catalisador: Evoluciologia; Neutro.
08. Coletivo conscienciológico: Grupocarmologia; Neutro.
09. Consciência atratora: Conscienciometrologia; Homeostático.
10. Conscienciólogo: Conscienciometrologia; Homeostático.
11. Liderança pessoal: Liderologia; Neutro.
12. Macete técnico-administrativo: Administraciologia; Neutro.
13. Megaempreendimento conscienciológico: Conscienciocentrologia; Homeostático.
14. Procedimento técnico-administrativo: Procedimentologia; Neutro.
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15. Senso de fraternidade: Conviviologia; Homeostático.

OS MEGAEMPREENDIMENTOS COSMOÉTICOS SÃO OPORTUNIDADES EVOLUTIVAS ONDE O GESTOR PARAPSÍQUICO DESEMPENHA PAPEL CATALISADOR DO GRUPO EVOLUTIVO PARA A REALIZAÇÃO DA MAXIPROÉXIS GRUPAL.
Questionologia. Você já desempenha papel de gestor parapsíquico nesta vida? Qual
o nível de autoconscientização quanto à função de catalisação evolutiva nos empreendimentos
conscienciais?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores Alexander Steiner; et al.; 1.248 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1 foto; 43 ilus.; 1 microbiografia;
1 sinopse; 2 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 5ª Ed. rev. e aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; página 584.
2. 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 332.
Webgrafia Específica:
1. Mill, John Stuart; Sobre a Liberdade; int. Ari R. Tank Brito; 1 ilus.; disponível em:<http://hedraonline.posterous.com/john-stuart-mill-sobre-a-liberdade>; acesso em: 16.03.12; às 22h48.
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GIBITECA
(AUTOPESQUISOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A gibiteca é a coleção especializada em histórias em quadrinhos, de diversos formatos, gêneros e estilos, e outros artefatos do saber relacionados diretamente com a temática quadrinhológica.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo gibi é de origem obscura. Apareceu no Século XX. O elemento
de composição teca deriva do idioma Latim, theca, “estojo; coleção; local de guarda de coleções”, e este do idioma Grego, theke, “caixa; estojo; escrínio; depósito; prédio de guarda”.
Sinonimologia: 1. Quadrinhoteca. 2. Coleção de quadrinhos. 3. Coleção de arte sequencial pictográfica. 4. Quadrinharium.
Neologia. O vocábulo gibiteca e as 3 expressões compostas gibiteca mínima, gibiteca
mediana e gibiteca máxima são neologismos técnicos da Autopesquisologia.
Antonimologia: 1. Pinacoteca. 2. Desenhoteca. 3. Ludoteca. 4. Brinquedoteca.
Estrangeirismologia: a comic library; a bande dessinée; o Lianhuanhua; o Manhwa;
o tebeo; o stripverhalen.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao colecionismo cosmoético aplicado à autopesquisa evolutiva.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Gibiteca: psicoteca gráfica.
Filosofia: a visão holofilosófica.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Comunicologia; os ortopensenes; a ortopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; os morfopensenes; a morfopensenidade; os pensenes belicistas; os pensenes preconceituosos; os pensenes religiosos; os pensenes estereotipados; os criativos pensenes; a criatividade; os ludicopensenes; a ludicopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade.
Fatologia: a gibiteca do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); a pictografia; os ideogramas; o bomyeongshiudo no Século X; o chôjûgiga no Século XI; os vitrais das
igrejas na Idade Média; a tapeçaria de Bayeux no Século XV; os manuscritos pré-colombianos do
Século XVI; a prensa móvel de Johannes Guttenberg (1398–1468) no Século XV; as inovações
de Will Eisner (1917–2005); o primeiro centenário dos quadrinhos; as teorias de Scott McCloud
(1960–); os gibis; as tirinhas jornalísticas; as revistas; os romances gráficos; os quadrinhos para
Ipad; as historietas; o museu de quadrinhos; a literatura da imagem; o vocabulário dos quadrinhos; a Grafologia Imagética; a alfabetização imagética; a leitura da arte sequencial pictográfica;
a escrita imagética; a crítica imagética; o dicionário cerebral imagético; as hipóteses das comunicações gráficas extraplanetárias; o processo criativo a partir dos croquis; a equipe criativa de quadrinhos; a Psicologia nos quadrinhos; o fanatismo dos otakus; os colecionadores consciencialmente alienados; os vendedores de gibis; a instabilidade emocional dos artistas; as coleções de gibis baratrosféricos; a dispictoria; a oniricopatia; a morfopatia; o parvo imagético; o ataque irracional de Fredric Wertham (1895–1981) aos quadrinhos nos anos 5 através do livro intitulado “A
Sedução dos Inocentes”; o mecanismo do vício; o mecanismo das fugas psicológicas; a criatividade domesticada; a boa memória; o aluno egresso de Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático pesquisador paraquadrinhológico; o aproveitamento evolutivo das gibitecas; a criatividade cosmoética permanente; a coleção de quadrinhos auxiliando os pesquisadores focados na autevolução;
o domínio da imaginação autodesassediadora; as pesquisas holobiográficas; a escrita imagética
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proexológica; as gescons em quadrinhos; o desenvolvimento mentalsomático integral; a aquisição
da polimatia objetivando a Tudologia Evolutiva; as bases do futuro da Comunicação Multidimensional Transumana; o altruísmo como bússola para os autores consciencialmente despertos.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os ambientes extrafísicos das gibitecas; as paravisitações; a telepatia imagética; o desenvolvimento parapsíquico;
a pangrafia; os psicodramas gráficos enquanto subsidiários dos parapsicodramas morfopensênicos
e evidenciadores da relação direta da gibiteca com as visitações à parapsicoteca; os processos paradidáticos para futuras criações de roteiros, cenografias e figurinos dos palcos evolutivos; os
storyboards intermissivos; as vivências retrocognitivas espontâneas ou planejadas; os parapalcos
interassistenciais; as parametodologias; a atuação dos amparadores extrafísicos técnicos em Quadrinhologia.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo criação cosmoética–equipex amparadora; o sinergismo
pensamento artístico–pensamento científico; o sinergismo forma-conteúdo; o sinergismo estética-verdade; o sinergismo autexpressão-autopesquisa; o sinergismo gibiteca pessoal–gibiteca
pública.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio da suspensão da descrença;
o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da comunicabilidade interassistencial.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC).
Teoriologia: a teoria da recuperação de cons magnos; a teoria do autorrevezamento
pluriexistencial.
Tecnologia: a técnica do EV; as técnicas projetivas; a técnica da projeciografia imagética; a técnica do escriba interdimensional; a técnica da desidentificação-autoidentificação; a técnica da presença consciencial.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório
da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório
conscienciológico Projetarium; o laboratório conscienciológico da cosmoconsciência.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Comunicologia.
Efeitologia: o efeito desassediador da leitura; os efeitos evolutivos da escrita; os efeitos
serendipíticos das gibitecas.
Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelo grafismo imagético; as neossinapses
adquiridas pela disciplina da leitura.
Ciclologia: o ciclo ideia-roteiro-criação; o ciclo experiência-leitura.
Enumerologia: a gibiteca intrafísica; a gibiteca extrafísica; a gibiteca virtual; a gibiteca
especializada; a gibiteca cosmoética; a gibiteca proexogênica; a gibiteca evolutiva.
Binomiologia: o binômio gráfico-virtual; o binômio imagística-imagética; o binômio escrita imagética–autoimagem; o binômio bom humor–seriedade.
Interaciologia: a interação grafema-imagem; a interação quadrinhos–storyboard; a interação quadrinhos-cinema; a interação pensamento oriental–arte sequencial evolutiva; a interação pensamento artístico–pensamento científico.
Crescendologia: o crescendo gibiteca-parapsicoteca.
Trinomiologia: o trinômio gibi–revista–graphic novel; o trinômio dissertação-narração-descrição; o trinômio desenho-escrita-quadrinhos; o trinômio limpeza-organização-planejamento.
Polinomiologia: o polinômio cientificidade–criatividade–habilidade técnica–vivências
parapsíquicas; o polinômio dicionário-enciclopédia-livro-quadrinhos; o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma.
Antagonismologia: o antagonismo repressão / criatividade; o antagonismo preguiça
mental / leitura; o antagonismo casca grossa parapsíquico / erudito multidimensional.
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Paradoxologia: o paradoxo da linguagem imagética; o paradoxo do quadrinho erudito;
o paradoxo da arte científica; o paradoxo da escrita para si mesmo.
Politicologia: a evoluciocracia; a cosmocracia; a conscienciocracia; a cosmoeticocracia; a bibliocracia; a criativocracia; a ludocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço interassistencial evolutivo; a lei do carma promovendo a responsabilidade criativa; as leis evolutivas.
Filiologia: a quadrinhofilia; a inventariofilia; a pictofilia; a bibliofilia; a grafofilia.
Fobiologia: a quadrinhofobia; a coleciofobia; a pictofobia; a bibliofobia; a grafofobia.
Sindromologia: a síndrome do artista; a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da repressão.
Holotecologia: a gibiteca; pesquisoteca; a comunicoteca; a cinemateca; a Linguisticoteca; a pensenoteca; a Holoteca.
Interdisciplinologia: a Autopesquisologia; a Quadrinhologia; a Comunicologia; a Imagisticologia; a Imageticologia; a Linguisticologia; a Semiótica; a Sociologia; a Historiologia;
a Verponologia; a Evoluciologia; a Extrafisicologia; a Extraterrestreologia; a Parapercepciologia;
a Parapedagogia; a Holocarmologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin apedeuta; a conscin baratrosférica; a consréu; conscin lúcida;
a equipe criativa de quadrinhos; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial;
a conscin enciclopedista; a conscin criativa; a personalidade tipo criativo-artístico; a personalidade forte cosmoética; a conscin assistencial.
Masculinologia: o parartista; o paracientista; 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 homem de ação; o gênio; o superdotado; o livre pensador; o pesquisador independente; o concriador; o catalisador criativo; o semperaprendente; o quadrinista; o desenhista; o leitor; o mangaka; o iluminador; o cineasta; o diretor; o produtor; o pesquisador; o roteirista; o diretor de arte; o concept artist; o character designer; o storyboard artist; o layoutista; o modelador;
o figurinista; o ator; o animador; o fotógrafo; o cenógrafo; o iluminador; o arte-finalista; o designer gráfico; o colorista; o diagramador; o montador; o editor de quadrinhos.
Femininologia: a parartista; a paracientista; 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 mulher de ação; a gênia; a superdotada; a livre pensadora; a pesquisadora independente; a concriadora; a catalisadora criativa; a semperaprendente; a quadrinista; a desenhista; a leitora; a mangaka; a iluminadora; a cineasta; a diretora; a produtora; a pesquisadora; a roteirista; a diretora de arte; a concept artist; a character designer; a storyboard artist; a layoutista;
a modeladora; a figurinista; a atriz; a animadora; a fotógrafa; a cenógrafa; a iluminadora; a arte-finalista; a designer gráfico; a colorista; a diagramadora; a montadora; a editora de quadrinhos.
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Hominologia: o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens auctor; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens eruditus; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens holopensenocreator; o Homo sapiens heuristicus; o Homo sapiens
mentalsomaticus; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens polymatha.
V. Argumentologia
Exemplologia: gibiteca mínima = aquela visando a pesquisa de realidades intrafísicas diversas; gibiteca mediana = aquela visando o autoconhecimento; gibiteca máxima = aquela visando a autopesquisa multidimensional e o autoconhecimento integral da consciência.
Culturologia: a cultura imagética; a cultura da arte; a cultura da erudição; a cultura da
leitura; a cultura da escrita; a cultura do intelecto; a cultura do refinamento dos sentidos.
Leitura. As histórias em quadrinhos possuem linguagem específica e singular sendo necessário, para decifrá-las, o reconhecimento do vocabulário e código próprio, por exemplo, estes
12 relacionados na ordem alfabética:
01. Ângulos de visão: o plongée; o contraplongée; o close; o plano médio; o plano total; o plano americano; a panorâmica.
02. Balões: as falas; os pensamentos; as legendas.
03. Cor: a monocromia; os tons de cinza; o preto e branco.
04. Imagem: os desenhos; as pinturas; as fotografias.
05. Layout: a diagramação; o design da página.
06. Linguagem grafêmica: os grafemas; os fonogramas; os ideogramas.
07. Metáforas visuais: os símbolos específicos; as gotas de suor; o nariz sangrando.
08. Montagem: as cenas; as sequências.
09. Onomatopeias: a grafia dos sons.
10. Personagens: os protagonistas; os antagonistas; os personagens secundários.
11. Requadro: os limites da imagem.
12. Roteiro: os atos; as sequências; as cenas; os planos.
Taxologia. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 52 tipos de classificação das obras
escritas na linguagem dos quadrinhos, apresentados em 5 seções enumeradas em ordem didática:
A. Signo. O tipo de signo predominante.
01. Grafêmico: os grafemas; os sinais de pontuação; os números.
02. Imagético: os ícones; o desenho; a pintura; a fotografia; a gravura.
B. Texto. O tipo de gênero discursivo mais presente.
03. Descritivo: as características; a descrição.
04. Dissertativo: os conceitos; a argumentação.
05. Narrativo: os eventos; a narração.
C. Estilo. O estilo principal.
06. Artístico: a estética; os experimentos.
07. Cartoon: a estilização; a caricaturização; as convenções universais.
08. Comics: a estilização estadunidense.
09. Mangá: a estilização japonesa.
D. Formato. As formas da obra.
10. Estadunidense: o formato norte americano.
11. Gibi: o formato brasileiro.
12. Graphic novel: o formato livro.
13. Japonês: o formato japonês.
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14. Motion comics: o formato animado.
15. Tirinha: o formato em tiras.
16. Web comics: o formato para web.
E. Gênero. O gênero temático principal.
17. Autobiográfico: a própria história.
18. Adaptações: as outras mídias adaptadas.
19. Animal strips: as aventuras com animais.
20. Aventura: as aventuras.
21. Biográfico: a história de outrem.
22. Comédia: a piada.
23. Divulgação científica: a teoria da ciência.
24. Drama: a história emocionalista.
25. Erótico: a sensualidade.
26. Esportivo: os esportes.
27 Family strips: os contextos familiares.
28. Fantasia: o fantasioso.
29. Ficção: os universos inventados.
30. Ficção científica: os inventos a partir da ciência.
31. Girls strips: os universos femininos.
32. Guerra: o conflito.
33. Histórico: os fatos históricos.
34. Infantil: os enredos infantis.
35. Institucional: as propagandas institucionais.
36. Instrutivo: o ensino.
37. Jornalístico: os fatos atuais.
38. Mistério: o misterioso.
39. Policial: as investigações.
40. Pornográfico: o sexo explícito.
41. Religioso: a catequização.
42. Romance: o romantismo.
43. Sarariman: os assalariados.
44. Shoujo: os enredos para meninas adolescentes.
45. Super-herói: os quase-deuses.
46. Surrealista: o onirismo.
47. Suspense: a tensão.
48. Técnico: a instrução técnica.
49. Terror: a exploração do medo.
50. Western: o faroeste.
51. Yaoi: a homossexualidade masculina.
52. Yuri: a homossexualidade feminina.
Mudanças. No âmbito da Pesquisologia, eis, na ordem alfabética, 3 pré-requisitos para
o uso da gibiteca como ferramenta de autopesquisa:
1. Coerência. Troca da valorização da teoria pela valorização da teática.
2. Comunicação. Troca da visão linguística pela visão semiótica da língua e linguagem.
3. Realidade. Troca do paradigma unidimensional pelo paradigma multidimensional.
Autorreflexões. Eis, em ordem lógica, 2 conjuntos de questões iniciais, indicados para
o pesquisador multidimensional aproveitar a gibiteca para alavancar a autopesquisa:
1. Reação. Como reajo aos artefatos consultados? Gosto? Não gosto? Sinto indiferença?
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2. Possibilidades. Qual a razão disso acontecer? Será o autor? Relação com a própria
holobiografia? O contexto onde a obra foi produzida? A temática? O holopensene? Consciex atraída ou presente no local?
Hipótese. O holopensene multidimensional repleto de criações originadas a partir da
imaginação e do livre pensamento, por hipótese, reforça a capacidade de ideias originais, levando
os frequentadores a se perceberem mais criativos durante a permanência na gibiteca.
Dicionário. A gibiteca funciona também como biblioteca de dicionários cerebrais imagéticos, potencializando elementos cognitivos e paracognitivos da mentalsomaticidade.
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 gibiteca, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Arte sequencial evolutiva: Imageticologia; Homeostático.
02. Autenticidade consciencial: Comunicologia; neutro.
03. Autocientificidade: Autocogniciologia; Homeostático.
04. Autodiscernimento: Holomaturologia; Homeostático.
05. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
06. Autovigilância ininterrupta: Consciencioterapia; Homeostático.
07. Comando temperamental: Autoconscienciometrologia; Nosográfico.
08. Comunicação não verbal: Comunicologia; Neutro.
09. Criatividade evolutiva: Mentalsomatologia; Homeostático.
10. Criatividade irresponsável: Parapatologia; Nosográfico.
11. Especialismo holobiográfico: Autoconscienciometrologia; Neutro.
12. Equilibriologia: Homeostaticologia; Homeostático.
13. Gatilho retrocognitivo: Holomnemossomatologia; Neutro.
14. Imagética: Intrafisicologia; Neutro.
15. Imagística: Mentalsomatologia; Neutro.

O USO DA GIBITECA DEPENDE DO NÍVEL DE LUCIDEZ
DA CONSCIÊNCIA. OS MENOS LÚCIDOS A USAM COMO
PARQUE DE DIVERSÕES. OS MAIS LÚCIDOS USUFRUEM
DELA AO MODO DE LABORATÓRIO DE AUTOPESQUISA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, aproveita a gibiteca para investigar o próprio microuniverso consciencial? Já desenvolveu métodos de autopesquisa através da leitura e / ou escrita de quadrinhos?
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