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G I N Á S T I C A    L A B O R A L  
( S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A ginástica laboral é a prática voluntária de exercícios físicos específicos, 

realizada individual ou coletivamente pela conscin, homem ou mulher, durante a jornada de tra-

balho, com foco na prevenção das patologias ocupacionais, promovendo bem-estar por intermé-

dio da autoconsciencialidade corporal, em prol da saúde holossomática e da consecução da pro-

éxis. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo ginástica procede do idioma Latim, gymnastica, “conjunto de 

exercícios físicos”, e este do idioma Grego, gumnastikê, “Arte da ginástica”. Apareceu no Século 

XIX. O termo labor procede do Latim, labor, “relativo ao trabalho”. Surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Conjunto de exercícios físicos no trabalho. 2.  Atividade física no 

trabalho. 

Antonimologia: 1.  Sedentarismo no trabalho. 2.  Ginástica estética. 

Estrangeirismologia: o compliance ao programa de saúde corporativa; os Occupational 

Health and Safety Assessment Services (OHSAS); a first action para a saída do sedentarismo;  

o self stop cognitivo sobre a importância dos miniatos diante da saúde consciencial; o rapport in-

terconsciencial; o feeling pessoal; o modus operandi holossomático pessoal; o workaholism. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto aos cuidados somáticos. 

Citaciologia: – a falta de atividade destrói a boa condição de qualquer ser humano, en-

quanto o movimento e o exercício físico metódico o salva e o preserva (Platão 427–348 a.e.c). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autoprofilaxia; o holopensene preventivo; o ho-

lopensene pessoal da autoprodutividade proexológica; o holopensene pessoal da Adaptaciologia; 

o holopensene pessoal do parapsiquismo; o holopensene quanto à inteligência longeva; a desorga-

nização holopensênica; a ginástica laboral podendo desassediar holopensenes e ambientes rígidos; 

as atividades físicas enquanto meio de higiene pensênica; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; 

os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os proexopense-

nes; a proexopensenidade. 

 

Fatologia: a ginástica laboral; as atividades físicas durante a jornada de trabalho; as pau-

sas durante o trabalho conforme a norma regulamentadora N. 17 da Ergonomia inserindo exercí-

cios de alongamentos; parada produtiva; a proporcionalidade laboral; a saúde ocupacional; a au-

torganização cotidiana; o gerenciamento do tempo; a alternância das tarefas; a quebra da rotina 

laboral; a distribuição das tarefas conforme o próprio biorritmo; as afecções musculares relacio-

nadas ao trabalho (AMERT); as lesões por trauma cumulativo (LTC); as lesões por esforço repe-

titivo (LER); o olhar ergonômico identificando os problemas e auxiliando na orientação do tipo 

do programa a ser implantado; a Ergonomia Proexológica; as posturas inadequadas; a análise bio-

mecânica nos postos laborais; o planejamento e a prescrição de atividades físicas de acordo com  

a função, o sexo, a rotina e os esforços físicos nos postos de trabalho; a autoconsciência quanto ao 

uso adequado do corpo nas atividades da vida diária (AVD); as dicas de saúde no momento da 

aula da ginástica laboral; os diálogos diários de segurança, meio ambiente e saúde (DDSMS); as 

palestras de sensibilização e conscientização sobre as melhorias na saúde; as avaliações subjeti-

vas, autoperceptivas e periódicas sobre a saúde física do colaborador; o diagnóstico com dados 

estatísticos ampliando a visão sobre a saúde física atual do grupo corporativo; a transição entre  

o processo das atividades lúdicas para o raciocínio lúcido, ampliando a consciência quanto aos 
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cuidados da saúde consciencial; a preguiça mental; a falta de apoio, incentivo e autexemplarismo 

da liderança da organização quanto à prática da ginástica laboral; a insatisfação pessoal do cola-

borador com intenção de provocar patologias no soma, afastamentos do trabalho e aplicar o pro-

cesso judicial contra a empresa; a força presencial do professor de Educação Física impactando 

positivamente o ambiente corporativo; a venda do programa de ginástica laboral somente por in-

teresse capitalista, reverberando na ineficácia do serviço técnico e nas demais ações decorrentes; 

o conhecimento técnico do profissional, bem aplicado, ampliando o dicionário cerebral do cola-

borador assistido; a postura descontraída enquanto ferramenta profilática e assistencial; o histrio-

nismo cosmoético na condição de recurso pedagógico, despertando o humor sadio entre os parti-

cipantes da aula de ginástica; a zona de conforto; a falta da prática de atividade física durante  

a infância; a vergonha da autexposição diante dos colegas de trabalho; o ato de não forçar a barra 

do colaborador para a prática da ginástica; a conquista diária da inserção da consciência nas aulas 

de ginástica laboral; as aulas assistenciais ministradas pelo professor enquanto contribuição na 

Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); os ajustes comportamentais na comunicação verbal e não verbal 

de acordo com a cultura organizacional; a intercomunicação de acordo com o perfil do público  

a ser assistido; o poliglotismo facilitando o rapport na interação entre professor e o assistido du-

rante a aplicação dos exercícios físicos; a empatia favorecendo a tares quanto aos cuidados da sa-

úde consciencial; a aplicação da autenticidade consciencial cosmoética na convivência cotidiana 

no labor. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático ampliando a luci-

dez quanto à assertividade na interação consciencial; as atividades físicas como meio de desas-

sim; os alongamentos musculares contribuindo para o relaxamento físico e a soltura do holocha-

cra; o ombro a ombro com a equipe de amparadores extrafísicos técnicos parapedagógicos; a pos-

tura diplomática na interação multidimensional. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo exercício físico–desbloqueio energossomático; o siner-

gismo das percepções (fatos)–parapercepções (parafatos) otimizando a autorreeducação e rees-

truturação holopensênica contínua; o sinergismo profissionais da saúde–programas multidiscipli-

nares de promoção ao bem-estar do trabalhador; o sinergismo trabalhadores saudáveis–empre-

sas saudáveis; o sinergismo autorganização–hábitos evolutivos; o sinergismo autosseriedade-ho-

lomaturidade na manifestação da consciência em prol da assistência; o sinergismo atividade ade-

quada–saúde consciencial. 

Principiologia: o princípio da equanimidade; o princípio do respeito interconsciencial;  

o princípio do aproveitamento máximo do tempo evolutivo; o princípio fundamental da acuidade 

nas priorizações quanto ao crescendo saúde somática–saúde holossomática–saúde consciencial; 

 o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio das recins incessantes; o princípio da 

aglutinação das autexperiências teáticas em prol da interassistência. 

Codigologia: o código pessoal da priorização evolutiva; o código pessoal de Cosmoéti-

ca (CPC) abrangendo o aproveitamento evolutivo máximo do tempo intrafísico. 

Teoriologia: a teoria da interprisão grupocármica; a teoria do macrossoma; a teoria da 

alternância de valores de diferentes intensidades. 

Tecnologia: a técnica da autorganização pessoal; as técnicas de aulas de alongamentos 

musculares; as técnicas de reeducação postural; as técnicas de respiração; as técnicas de desas-

similação energética; a técnica de autenfrentamento do malestar; a técnica da Higiene Conscien-

cial; as técnicas de autopesquisa; as técnicas conscienciométricas; a técnica da recéxis. 

Voluntariologia: o exemplarismo do voluntário conscienciológico quanto aos cuidados 

preventivos do holossoma. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório 

conscienciológico diuturno. 
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Colegiologia: o Colégio Invisível da Reeducaciologia; o Colégio Invisível da Parapeda-

gogia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia. 

Efeitologia: os efeitos evoluídos da desburocratização das tarefas pessoais; os efeitos 

dos exercícios de alongamento muscular proporcionando motivação na prática diária de atividade 

física; os efeitos das técnicas de alongamentos propiciando o estiramento, a melhora da flexibili-

dade articular e o realinhamento do padrão postural; os efeitos preventivos da ginástica laboral 

diante do trinômio nosográfico cervicalgias-dorsalgias-lombalgias; os efeitos do conjunto de 

exercícios físicos na minimização do trinômio de desvios posturais: escoliose-hipercifose-hiper-

lordose; os efeitos fisiológicos e parafisiológicos dos exercícios físicos no holossoma; os efeitos 

das interações conscienciais nos ajustes do temperamento pessoal. 

Neossinapsologia: a tares através da abordagem técnica da profissão promovendo ne-

ossinapses para o colaborador assistido; as neossinpases geradas a partir dos novos hábitos sa-

dios; as neossinapses necessárias à autoconscientização holossomática. 

Ciclologia: o ciclo ginástica laboral–trabalho energético–labor intelectual; o ciclo as-

sistente-assistido. 

Enumerologia: a ginástica laboral beneficiando a saúde física; a ginástica laboral inte-

ragindo com a saúde energossomática; a ginástica laboral minimizando as doenças psicossomáti-

cas; a ginástica laboral contribuindo com a produtividade mentalsomática; a ginástica laboral em 

prol do holossoma; a ginástica laboral melhorando a convivência grupal diária; a ginástica 

laboral enquanto ferramenta interassistencial. 

Binomiologia: o binômio sistema das fáscias–biomecânica dos grupos musculares;  

o binômio encurtamento-alongamento; o binômio contrabilidade-elasticidade; o binômio causa- 

-consequência; o binômio produtividade intelectual–assistencialidade; o binômio hábitos saudá-

veis–rotinas úteis; o binômio programa 5S’s–programa de ginástica laboral. 

Interaciologia: a interação código pessoal de Cosmoética–código de ética empresarial– 

–etiqueta corporativa; a interação códigos das leis intrafísicas–código Grupal de Cosmoética 

(CGC); a interação espreguiçar–bocejar–desbloqueio energético; a interação análise–síntese do 

holopensene do ambiente ajustando a manifestação consciencial; a interação com os setores das 

organizações oferecendo parapercepções, antecedendo a postura comportamental do profissional 

e o tipo de aula de ginástica a ser ministrada; a interação entre o profissional da saúde e consci-

ências amparadoras de função para a assistência assertiva; a interação performance produtiva–

prevenção da saúde do trabalhador; a interação desconforto muscular–limiar individual da dor; 

a interação ginástica laboral–otimização da produtividade mentalsomática; a interação postura 

física–holossoma; a interação das especialidades ocupacionais: Medicina–Fisioterapia–Enfer-

magem–Segurança do Trabalho–ginástica laboral; a interação certificação da saúde ocupacio-

nal–programas de promoção à saúde do trabalhador; a interação autoconsciência corporal do 

assistente–ampliação da consciência corporal do assistido; a interação holomaturidade-interas-

sistência. 

Crescendologia: o crescendo utilização biomecânica incorreta do soma–desconforto 

muscular–fadiga–queda de performance no trabalho; o crescendo incapacidade temporária–sín-

drome dolorosa crônica–agravamento de desequilíbrios holossomáticos; o crescendo autonomia 

somática-autonomia holossomática; o crescendo aulas de ginástica laboral–saída do sedentaris-

mo–construção da rotina de atividade física diária–melhora na autonomia somática. 

Trinomiologia: o trinômio nosográfico sedentarismo–patopensenidade–doenças osteo-

musculares; o trinômio conhecimento-habilidade-capacidade; o trinômio esforço-tensão-fadiga; 

o trinômio vontade-prudência-constância; o trinômio motivação-trabalho-lazer; o trinômio inte-

lectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade. 

Polinomiologia: o polinômio conhecer-respeitar-amar-estimular o próprio corpo; o po-

linômio planejamento-consecução-replanejamento-êxito; o polinômio das Patologias bursite-epi-

condilite-miosite-polimiosite-tenossinovite; a relevância do polinômio dieta balanceada–ginásti-

ca moderada–sono repousante–respiração correta–estado vibracional na manutenção do ritmo 

mentalsomático intenso; a profissão enquanto meio de alavancar o polinômio recéxis-recin-inte-

rassistência-evolução. 
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Antagonismologia: o antagonismo trabalho alternado / trabalho contínuo; o antagonis-

mo tensão intensa produtiva / tensão intensa patológica; o antagonismo aproveitamento / desper-

dício do tempo evolutivo; o antagonismo espreguiçar somático natural / exercícios físicos reali-

zados de modo tenso. 

Paradoxologia: o paradoxo das pausas no trabalho não interromperem a produtivida-

de; o paradoxo de os efeitos do espreguiçar natural corporal poderem promover efeitos satisfa-

tórios na saúde holossomática. 

Politicologia: as políticas de saúde pública. 

Legislogia: a lei do maior esforço; as leis do Paradireito; as leis do Direito intrafísico;  

a lei de causa e efeito; o artigo 72 do Código de Leis Trabalhistas (CLT) permitindo a pausa de 

10 minutos a cada 90 minutos de digitação; o cumprimento do artigo 29 do Código de Leis Tra-

balhistas diante do registro na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), garantindo os 

benefícios da legislação para diversas categorias profissionais. 

Filiologia: a neofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a somatofobia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome de burnout; a sín-

drome do desfiladeiro torácico; a síndrome do canal de Guyon; a síndrome do piriforme; a sín-

drome compressiva do nervo supraescapular; a síndrome cervicobraquial; a síndrome do túnel 

do carpo; a síndrome do túnel cubital; a síndrome do túnel ulnar; a síndrome do redondo pro-

nador. 

Maniologia: a mania do queixume. 

Holotecologia: a metodoteca; a tecnoteca; a experimentoteca. 

Interdisciplinologia: a Somatologia; a Anatomia; a Cinesiologia; a Fisiologia; a Ergo-

nomia; a Alternanciologia; a Priorologia; a Autoproexologia; a Intrafisicologia; a Parafisiologia; 

a Reeducaciologia; a Evoluciologia; a Holomaturologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

al; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o intermissivista praticante de atividade física; o cognopolita; o com-

passageiro 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 intelec-

tual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciolo-

gista; o pesquisador; o projetor consciente; o tertuliano; o teletertuliano; o verbetólogo; o voluntá-

rio; o tocador de obra; o homem de ação; o pré-serenão alternante. 

 

Femininologia: a intermissivista praticante de atividade física; a cognopolita; a compas-

sageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a cons-

ciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexó-

loga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a re-

ciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista;  

a pesquisadora; a projetora consciente; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetóloga; a voluntária;  

a tocadora de obra; a mulher de ação; a pré-serenona alternante. 

 

Hominologia: o Homo sapiens laborator; o Homo sapiens alternator; o Homo sapiens 

proexologus; o Homo sapiens laborans; o Homo sapiens experiens; o Homo sapiens perquisitor;  

o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens methodologus; o Homo sapiens expertus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: ginástica laboral ineficaz = a prática do conjunto de exercícios físicos de 

modo desleixado, com nível técnico e de autoconsciencialidade baixos, provocando efeitos insa-

tisfatórios; ginástica laboral eficaz = a prática do conjunto de exercícios físicos de modo motiva-

do e organizado, com nível técnico e de autoconsciencialidade altos, provocando efeitos satisfató-

rios. 

 

Culturologia: a cultura da prática de atividades físicas; a cultura da eficiência; a cultu-

ra dos hábitos preventivos; a cultura da Higiene Consciencial. 

 

Benefícios. Sob a ótica da Profilaxiologia, eis, 28 benefícios, listados em 5 grupos, na 

ordem alfabética, proporcionados pela ginástica laboral nos âmbitos empresarial, fisiológico, psi-

cológico, social e somático: 

 

A.  Empresarial: 

01.  Aumento da produtividade. 

02.  Diminuição da incidência de doenças relacionadas ao trabalho. 

03.  Diminuição do absenteísmo. 

04.  Diminuição dos gastos com despesas médicas. 

05.  Diminuição dos riscos de acidente. 

06.  Melhoria da imagem da organização perante os colaboradores. 

07.  Redução dos números de erros e de falhas. 

 

B.  Fisiológico: 

08.  Aumento da circulação sanguínea e da oxigenação muscular. 

09.  Melhoria da ativação neuromuscular. 

10.  Melhoria da ventilação pulmonar. 

11.  Melhoria do sistema respiratório. 

12.  Minimização do acúmulo de ácido lático local. 

13.  Redução da pressão intra-articular. 

14.  Redução da sonolência. 

 

C.  Psicológico: 

15.  Ampliação da autoconsciencialidade holossomática. 

16.  Aumento do ânimo e da disposição no trabalho. 

17.  Aumento da autestima. 

18.  Diminuição dos níveis de stress. 

 

D.  Social: 

19.  Favorecimento ao marketing social positivo. 

20.  Melhoria do clima organizacional. 

21.  Melhoria do interrelacionamento entre os colaboradores. 

 

E.  Somático: 

22.  Diminuição das fadigas muscular, corporal, visual e mental. 

23.  Diminuição das tensões acumuladas e da sensação do corpo pesado. 

24.  Diminuição dos sintomas de desconfortos musculares localizados. 

25.  Educação dos vícios posturais e consequentemente melhora do padrão postural. 

26.  Favorecimento à longevidade. 

27.  Melhoria da concentração e atenção. 

28.  Melhoria da flexibilidade e mobilidade articular. 
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Tipologia. No âmbito da Somatologia, a ginástica laboral se estrutura em 3 tipos, aten-

dendo necessidades específicas, de acordo com o período da jornada e carga horária de trabalho, 

relacionados em ordem lógica: 

1.  Ginástica preparatória: aplica-se no início da jornada de trabalho com objetivo de 

preparar o trabalhador para as atividades diárias, aquecendo os grupos musculares e articulações 

específicas, provocando a saída da inércia e a otimização da disposição física. Duração de 5 a 15 

minutos. 

2.  Ginástica compensatória: realizada durante a jornada de trabalho, com o objetivo de 

compensar os grupos musculares e articulações específicas, exigidas em excesso durante a ativi-

dade laboral diária, interrompendo a monotonia operacional. Duração de 5 a 15 minutos. 

3.  Ginástica de relaxamento: aplicada próximo do encerramento da jornada de traba-

lho, com objetivo de oxigenar as estruturas musculares e minimizar o acúmulo de ácido lático no 

organismo, proporcionando alívio psíquico e mental. Duração de 15 a 30 minutos. 

 

Ideal. Sob a ótica da Profilaxiologia, a prática e a frequência ideal da ginástica laboral  

é utilizar os 3 tipos todos os dias durante a semana. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a ginástica laboral, indicados para a expansão das aborda-

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

01.  Alternância  de  tarefas:  Alternanciologia;  Neutro. 

02.  Autosseriedade:  Autodeterminologia;  Neutro. 

03.  Ergonomia  Proexológica:  Proexologia;  Homeostático. 

04.  Hábito  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

05.  Inteligência  longeva:  Somatologia;  Neutro. 

06.  Interação  postura  física–holossoma:  Holossomatologia;  Neutro. 

07.  Miniato  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

08.  Objetivo  prioritário:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

09.  Omniproporcionalidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

10.  Parada  produtiva:  Autexperimentologia;  Homeostático. 

11.  Reeducação  postural  global:  Holossomatologia;  Neutro. 

12.  Ritmo  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

13.  Saúde  física:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

14.  Técnica  da  recéxis:  Recexologia;  Neutro. 

15.  Workaholism:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

DAR  A  PAUSA  E  PRATICAR  A  GINÁSTICA  LABORAL  

PODE  CONFIGURAR  ATITUDE  INTELIGENTE  E  EVOLUTIVA, 
EM  PROL  DA  SAÚDE  CONSCIENCIAL,  DA  PRODUTIVIDADE  

INTELECTUAL  E  DA  INTERASSISTÊNCIA  TARÍSTICA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, durante o labor diário possui o hábito de fazer  

a pausa de 5 minutos para alongar-se? Quantas vezes ao dia? Na escala de 1 a 5, como avalia  

o nível de autodiscernimento e autoconsciencialidade diante desse hábito? 
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G I N O S S O M A    RE C I C L O G Ê N I C O  
(G I N O S S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O ginossoma reciclogênico é o soma feminino favorável à renovação da 

manifestação intraconsciencial prioritária na atual vida humana.  

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição gino provém do idioma Grego, gyné, 

“mulher; fêmea”. O vocábulo soma procede também do idioma Grego, sôma, “relativo ao corpo 

humano; o corpo humano em oposição à alma”. Surgiu no Século XX. O prefixo re deriva do 

idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repetição; iteração; reforço; intensificação”. O ter-

mo ciclo vem do idioma Francês, cycle, proveniente do idioma Latim, cyclus, “período de anos”, 

e este do idioma Grego, kyklós, “círculo; roda; esfera”. Surgiu no Século XVIII. O segundo ele-

mento de composição g nico tem conexão com genia, derivado também do idioma Grego, g nos  

“raça; tronco; família; origem; descendência”. 

Sinonimologia: 1.  Corpo feminino reciclogênico. 2.  Soma reciclogênico da mulher.   

Neologia. As 3 expressões compostas ginossoma reciclogênico, ginossoma reciclogêni-

co invexológico e ginossoma reciclogênico recexológico são neologismos técnicos da Ginosso-

matologia. 

Antonimologia: 1.  Androssoma reciclogênico. 2.  Soma reciclogênico do homem. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à reciclagem intraconsciencial ginossomática. 

Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, em ordem alfabética  pertinentes ao tema: 

1.  “Ginossoma. O gênero feminino dá mais impulso evolutivo à consciência porque  

o ginossoma é, funcionalmente, mais complexo em confronto com o androssoma”. 

2.  “Ginossomática. As consciências evoluem por meio da interassistencialidade, atra-

vés de ginossomas e androssomas, porque o ginossoma é, a partir dos hormônios, considerado 

mais predisposto instintivamente à assistência interconsciencial”. 

3.  “Mulher. A consciência da mulher sempre regride quando busca se igualar à mascu-

linidade do homem. O ginossoma é fisicamente mais avançado que o androssoma, mas exige lu-

cidez para ser empregado evolutivamente”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da ginossomática; os ginopensenes; a ginopense-

nidade; o holopensene aglutinador; o holopensene pessoal da Seriexologia; o holopensene recino-

lógico; o holopensene da força presencial; a assinatura pensênica ginossomática intelectual; os or-

topensenes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: o ginossoma reciclogênico; a autoconscientização quanto ao papel do gênero 

na proéxis; a assunção do megatrafor evidenciando a retropersonalidade; a hiperacuidade femini-

na; o detalhismo ginossomático; o poder atrator feminino potencializado pela utilização do men-

talsoma; a evolução cosmoética em detrimento do arquétipo feminino femme fatale com prioriza-

ção racional e mentalsomática; a competitividade substituída pela aglutinação pacificadora; as re-

trovidas mais recentes em ginossomas; a complementariedade holobiográfica yin-yang; a Invexo-

logia enquanto ferramenta evolutiva otimizadora; a antimaternidade sadia; o ginossoma contri-

buindo para a reciclagem intraconsciencial prioritária da afetividade; a convivência grupocármica 

com ginossomas diversos catalisando autopercepções relacionadas a mudanças na manifestação 

pessoal; o aporte multiexistencial; o autodiscernimento quanto à holomaturidade feminina cosmo-

ética possibilitando ganho evolutivo proexológico interassistencial; a lucidez quanto ao tempera-

mento construído ao longo das existências no androssoma e ginossoma; a junção dos trafores an-
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drossomáticos e ginossomáticos na conscin focada na autevolução e interassistência; a substitui-

ção do feminismo pelo autodiscernimento em relação às responsabilidades proexológicas; a auto-

determinação ginossomática levando à acabativa das atividades programadas; a sobreposição da 

feminilidade à bagagem intraconsciencial; o autodomínio somático; a independência emocional 

feminina; a assertividade na manifestação dos sentimentos; a desrepressão emocional; o ato de 

abrir mão do controle patológico; a conquista do autocontrole prevalecendo sobre o heterocontro-

le; o bom humor interassistencial; a maternagem possibilitando o desenvolvimento da afetividade 

madura e da empatia; o autoafeto decorrente da ausculta somática oriunda do autorrespeito apren-

dido nas interrelações pessoais; o domínio da tensão pré-menstrual (TPM); a Consciencioterapia 

ampliando a autocognição holobiográfica; a autoconfiança desenvolvida a partir do exercício 

cosmoético interassistencial; a mudança de visual podendo revelar reciclagem intraconsciencial;  

a escolha lúcida da vestimenta ressaltando a força presencial cosmoética; o ajuste fino da autoi-

magem; o foco no loc interno; a capacidade ginossomática da atenção dividida; a autoconscienti-

zação sobre a condição temporária ginossomática visando a aquisição de experiências; a escrita 

conscienciológica; o abertismo consciencial; o uso do trafor mentalsomático em detrimento da se-

dução holochacral. 

 

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

assédios sofridos pelo ginossoma com excesso de energia acumulada; o equilíbrio energético  

holossomático capaz de conduzir a conscin ginossomática à desperticidade; a ectoplasmia ginos-

somática; a mulher ectoplasta lúcida desenvolvendo a neuroectoplasmia pelo trabalho mentalso-

mático prioritário; as autorretrocognições sadias dinamizando os trabalhos evolutivos a partir da 

cosmovisão da linha do tempo seriexológica; o reconhecimento de parceiros afetivo-sexuais do 

passado a partir de retrocognições sem emoções exacerbadas; a liderança ginossomática multie-

xistencial; a identidade extra feminina; o amparo extrafísico com paravisual feminino; a exteriori-

zação de energias potencializando reciclagens intraconscienciais de consciexes assistidas a partir 

do ginomacrossoma; o desenvolvimento da pangrafia por meio de trabalhos energéticos assisten-

ciais. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autorganização ginossomática–priorização evolutiva– 

–megafoco proexológico; o sinergismo antimaternidade sadia–megafraternidade; o sinergismo 

autenticidade–expansão holopensênica. 

Principiologia: o princípio da empatia evolutiva; o princípio da singularidade holobio-

gráfica; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP). 

Codigologia: a teática do código pessoal de Cosmoética (CPC); o respeito ao código 

grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria da inteligência evolutiva (IE); a teoria da Seriexologia. 

Tecnologia: a técnica da tenepes contribuindo para o autodesassédio a partir do desen-

volvimento parapsíquico; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica da invéxis; a técnica da 

recéxis; a técnica da autexposição; a técnica do detalhismo. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Ginossomatologia; o laboratório 

conscienciológico da Autoparageneticologia; o laboratório conscienciológico da Autorretroco-

gniciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Autoconsciencioterapia; o Colégio Invisível da 

Despertologia; o Colégio Invisível da Serenologia. 

Efeitologia: o efeito da assunção do megatrafor na atual proéxis ginossomática. 

Neossinapsologia: a expansão da rede neossináptica propiciada pela recuperação de 

megacons do Curso Intermissivo (CI). 

Ciclologia: o ciclo evolutivo pessoal; o ciclo multiexistencial pessoal; o ciclo da alter-

nância multiexistencial androssoma-ginossoma. 
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Enumerologia: a reciclagem feminina; a reciclagem intraconsciencial; a reciclagem 

pensênica; a reciclagem comportamental; a reciclagem ideativa; a reciclagem afetiva; a reci-

clagem existencial. 

Binomiologia: o binômio autodeterminação-feminilidade; o binômio maternagemauto-

posicionamento cosmoético. 

Interaciologia: a interação proéxis androssomáticaproéxis ginossomática; a interação 

autenticidade consciencialautocoerência intermissiva. 

Crescendologia: o  crescendo retroandrossomas bélicosretroginossomas agressivos 

–ginossoma reciclogênico; o crescendo retroginossomas nosográficosginossoma atual homeos-

tático.  

Trinomiologia: o trinômio autoridade cosmoéticaforça presencial inversora–epicen-

trismo; o trinômio reciclagem intraconsciencialautenticidade consciencialalinhamento proe-

xológico; o trinômio autaceitaçãoautodomínio somáticoliberdade intraconsciencial. 

Polinomiologia: o polinômio polimatia-intelectualidade-parapsiquismo-desperticidade; 

o polinômio afetividadematernagemantimaternidade sadialucidezinterassistência policár-

mica; o polinômio ginossoma-invéxis-tenepes-parapsiquismo. 

Antagonismologia: o antagonismo comodismo mimético seriexológico / proatividade 

evolutiva; o antagonismo feminilidade / femismo; o antagonismo autoritarismo / liderança. 

Paradoxologia: o paradoxo do androtemperamento no ginossoma e ginotemperamento 

no androssoma; o paradoxo das igualdades e diferenças de gênero presentes na memória para-

genética. 

Filiologia: a ginofilia. 

Maniologia: a autossuperação da mania de competir; o controle da mania de fazer auto  

e heterocríticas excessivas; o autocontrole em detrimento da mania de querer controlar tudo;  

a autossuficiência superando a mania de querer agradar todos.  

Mitologia: o mito da perfeição feminina; o mito do sexo frágil. 

Holotecologia: a ginoteca; a maturoteca; a socioteca; a convivioteca; a invexoteca; a re-

cexoteca; a mentalsomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Ginossomatologia; a Epicentrologia; a Despertologia; a Holoma-

turologia; a Cosmoeticologia; a Conviviologia; a Maxiproexologia; a Parassemiologia; a Parafi-

siologia; a Parageneticologia; a Conscienciometrologia; a Invexologia; a Recexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a conscin multímoda; a isca humana lúcida; o ser des-

perto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin interassistencial; a conscin ma-

ternal; a conscin intelectual; a conscin mentalsomática; a conscin fraternal; a conscin aglutina-

dora. 

 

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

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

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

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

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

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

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

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

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

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

11533 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens 

reflexivus; o Homo sapiens semperaprendens; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens para-

perceptiologus; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens 

harmonicus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens determinator.  

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: ginossoma reciclogênico invexológico = o soma feminino agente de re-

novação a partir da aplicação da técnica da inversão existencial (invéxis); ginossoma reciclo-

gênico recexológico = o soma feminino agente de renovação intraconsciencial a partir da apli-

cação da técnica da reciclagem existencial (recéxis). 

 

Culturologia: a cultura recinológica; a cultura da megafraternidade; a cultura da  

convivialidade. 

 

Recinologia. Eis 5 categorias de reciclagens intraconscienciais ligadas à afetividade, em 

ordem alfabética, necessárias à saúde holossomática da mulher, favorecedoras da convivialidade 

sadia, com reverberação grupal, considerando a forte influência cultural dominante: 

1.  Relação afetivo-evolutiva. A autafetividade favorece a reciclagem intraconsciencial 

ginossomática e o desenvolvimento da autoconfiança, necessárias à realização da proéxis. 

2.  Relação afetivo-familiar. O grupocarma familiar exerce domínio sobre o ginossoma 

pela mítica fragilidade somática ou pela imposição cultural alimentada por gerações. Dessa for-

ma, torna-se necessária a autoafirmação da conscin feminina, dentro do grupo, a fim de promover 

reconciliações, favorecendo a interrelação dos componentes com a promoção de desassédios li-

bertadores. 

3.  Relação afetivo-profissional. O ambiente profissional, de maneira geral, ainda sus-

tenta estereótipos de papéis feminino e masculino, representando desafio à mulher alcançar espa-

ço com equanimidade. Quando a conscin ginossomática consegue vencer barreiras multissecula-

res, alinhadas às reciclagens pessoais, apresenta coerência nas manifestações conscienciais, igual-

mente no ambiente profissional, culminando na liderança cosmoética. 

4.  Relação afetivo-sexual. O alinhamento das diversas áreas da vida, junto a relações 

sociais equilibradas, favorece a relação afetivo-sexual madura, sem emocionalismos do romantis-

mo infantil, associado ao universo feminino e alimentado pelo tradicionalismo dos contos de fa-

das, libertando-se de carências e codependência afetiva. 

5.  Relação afetivo-social. A qualidade da relação afetivo-social é medida pelo nível de 

felicidade alcançada com o desenvolvimento da relação afetivo-evolutiva. Ambos se tornam ali-

cerces básicos para a evolução da mulher na atual proéxis, por facilitar a manifestação da força 

presencial, livre de amarras multisseriais sustentadas pela sociedade paternalista e autoritária, 

possibilitando ampla gama de trabalhos evolutivos grupais.  

 

Intelectualidade. O desenvolvimento mentalsomático, associado às manifestações de 

afetividade madura ginossomática, promove gestações conscienciais relevantes ao modo dos 31 

exemplos de mulheres intelectuais, em ordem alfabética, tendo por critério as ideias grafadas vin-

cando memória ao longo dos Séculos: 

01.  Anaïs Nin (19031977): francesa, escritora. 

02.  Anna Freud (18951982): austríaca, psicanalista. 

03.  Cecília Meireles (19011964): brasileira, jornalista, escritora e professora. 

04.  Clarice Lispector (19201977): brasileira, escritora e jornalista. 

05.  Cora Coralina (18891985): brasileira, escritora. 
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06.  Cristina Pisan (13631430): italiana, escritora, filósofa e crítica da misoginia no 

meio literário. 

07.  Elizabeth de Schönau (11291165): alemã, religiosa, médica e parapsíquica. 

08.  Emily Dickinson (18301886): estadunidense, escritora moderna. 

09.  Emily Hobhouse (18601926): inglesa, enfermeira, militante progressista e paci-

fista. 

10.  Florbela Espanca (18941930): portuguesa, escritora. 

11.  Florence Nightingale (18201910): inglesa, enfermeira.  

12.  Frances Hodgson Burnett (18491924): inglesa, escritora. 

13.  Hannah Arendt (19061975): alemã, escritora, filósofa política. 

14.  Helena Blavatsky (18311891): russa, escritora responsável pela sistematização da 

moderna Teosofia e cofundadora da Sociedade Teosófica. 

15.  Hilda Hilst (19302004): brasileira, escritora. 

16.  Hipátia (351415): egípcia, filósofa e primeira mulher matemática. 

17.  Idelgarda de Bingen (10981179): alemã, religiosa, médica e parapsíquica. 

18.  Jane Austen (17751817): inglesa, escritora. 

19.  Lou Salomé (18611937): russa, escritora, filósofa existencialista e psicanalista. 

20.  Margherita Porete (12501310): belga, escritora e teóloga parapsíquica.  

21.  Marie Corelli (18551924): inglesa, escritora. 

22.  Marie d’Agoult (18051876): francesa, escritora. 

23.  Marie-Anne Paulze (17581836): francesa, tradutora, ilustradora e química. 

24.  Mary Woolstonecraft (17591797): inglesa, escritora, filósofa e defensora dos di-

reitos das mulheres. 

25.  Maya Angelou (19282014): estadunidense, escritora. 

26.  Rachel de Queiroz (19102003): brasileira, tradutora, escritora e jornalista. 

27.  Simone de Beauvoir (19081986): francesa, escritora, filósofa existencialista e teó-

rica social. 

28.  Trotula de Salerno (Século XI): italiana, pioneira da Ginecologia e Obstetrícia. 

29.  Virginia Woolf (18821941): inglesa, escritora modernista. 

30.  Vittoria Colonna (14901547): italiana, escritora, mediadora política e reformado-

ra religiosa. 

31.  Zilda Arns (19342010): brasileira, médica e sanitarista. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o ginossoma reciclogênico, indicados para a expansão das 

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

01.  Amor  doador:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

02.  Antimaternidade  sadia:  Invexologia;  Homeostático. 

03.  Autoidentificação  seriexológica:  Seriexologia;  Neutro. 

04.  Autonomia  ginossomática:  Autonomologia;  Neutro. 

05.  Autoridade  feminina  cosmoética:  Ginossomatologia;  Homeostático. 

06.  Conforto  ginossomático:  Autorganizaciologia;  Homeostático. 

07.  Contradança  evolutiva:  Seriexologia;  Neutro.   

08.  Curso  Intermissivo:  Intermissiologia;  Homeostático.  

09.  Direitos  da  mulher:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

10.  Feminino  evolutivo:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

11.  Força  presencial:  Intrafisicologia;  Neutro. 

12.  Intelectualidade  ginossomática:  Holomaturologia;  Neutro. 

13.  Invéxis  ginossomática:  Invexologia;  Homeostático. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

11535 

14.  Parapsiquismo  ginossomático:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

15.  Sábia:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

 

OS  TRAÇOS  EVOLUTIVOS  MULTISSECULARES,  MANIFES-
TOS  NO  GINOSSOMA  ATUAL,  CATALISAM  A  AUTEVOLU-
ÇÃO  COM  REFLEXOS  GRUPAIS.  IMPORTANTE  DESAFIO  

DA  CONSCIN  MULHER  É  RESGATAR  A  AUTAFETIVIDADE. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já se questionou a respeito da bagagem holobio-

gráfica, considerando as repercussões do gênero na manifestação atual? Consegue identificar qual 

o principal entrave evolutivo e quais as  recins já conquistadas com o ginossoma? 

 
Bibliografia  Específica: 

 
1.  Couto, Cirlene;  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  
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2.  Estes, Clarissa Pinkola; Mulheres que correm com os Lobos: Mitos e Histórias do Arquétipo da Mulher 

Selvagem (Women who run with the Wolves); trad. Waldéa Barcellos; consultoria da coleção, 376 p.; Alzira M. Cohen; 
Rio de Janeiro, RJ; Rocco; 1994; páginas 13 a 360. 

3.  Lima, Jackeline Bittencourt de; Maternidade e Antimaternidade Lúcida: A escolha é sua; pref. Miriam 

Sanchez; 184 p.; 11 caps.;  glos. 41 termos; 1 filmografia; 32 webgrafias; 34 refs.; 21 x 14 cm; Rio de Janeiro, RJ; Hama; 
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son Dias; 370 p.; 4 seções; 76 caps.; 9 cronologias; 1 E-mail; 1 enu.; 1 ilus.; 56 siglas; 1 website; 404 notas comentadas; 

56 refs.; 23 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 21 a 29, 192 a 194 e 339  
a 342. 

7.  Safer, Jeanne; Além da Maternidade: Optando por uma Vida sem Filhos (Beyond Motherhood); trad. 

Eduardo Pereira e Ferreira; 202 p.; 23 x 16 cm; br.; Mandarin; São Paulo, SP; 1997; páginas 11 a 190.  
8.  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 léxi-
cográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 

757, 1.110 e 1.111. 

 

M. L.Y. 
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G L O B A L I Z A Ç Ã O  
(G E O P O L I T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A globalização é o processo geopolítico, socioeconômico e cultural de inte-

gração planetária, quebrando barreiras e fronteiras entre as nações e afetando sobretudo as áreas 

do comércio, comunicação, informação e migração. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra globo deriva do idioma Latim, globus, “bola; esfera; globo”. Sur-

giu no Século XVI. O termo globalização, apareceu no Século XX. 

Sinonimologia: 1.  Mundialização. 2.  Multinacionalização. 3.  Cosmopolitização.  

4.  Aldeia global. 5.  Mercado comum mundial. 6.  Nova ordem mundial. 7.  Unificação plane-

tária. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 22 cognatos derivados do vocábulo globo: glo-

bal; globalidade; globalismo; globalizada; globalizado; globalização, globalizante; globalizar; 

globífera; globífero; globiflora; globifloro; globina; globocelular; globoide; globosa; globosida-

de; globoso; globular; globuliforme; globulosa; globuloso. 

Neologia. As duas expressões compostas globalização anticosmoética e globalização 

cosmoética são neologismos técnicos da Geopoliticologia. 

Antonimologia: 1.  Municipalização. 2.  Antiglobalização. 3.  Aldeia local. 4.  Paroquia-

lidade; paroquialismo; paroquialização. 5.  Provincialismo; provincialização. 6.  Movimento sepa-

ratista. 7.  Estado Mundial Cosmoético. 8.  Interiorose. 

Estrangeirismologia: a mass media; a gastronomia fusion mesclando ingredientes de 

várias partes do mundo; a world music; os gadgets tecnológicos; o E-mail enquanto instrumento 

de integração global; o laissez-faire mundial; a fastfood enquanto imposição de cultura alimentar 

global; o product downsizing diminuindo o peso dos produtos e mantendo os preços de venda;  

o bitcoin enquanto criptomoeda digital sustentando transações econômicas nos submundos da In-

ternet global; o dumping social produzindo pobres cada vez mais pobres. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturescência da integração consciencial cosmoética. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Globalização: 

passaporte planetário. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da política consciencial evolutiva; os grupopen-

senes; a grupopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os politicopensenes;  

a politicopensenidade; os sociopensenes; a sociopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; 

os xenopensenes; a xenopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os neopensenes; 

a neopensenidade; o holopensene do capitalismo usurário; a pressão holopensênica da Socin Pato-

lógica; o holopensene destruidor do meio ambiente; o holopensene da cooperação internacional;  

o holopensene da liderança meritória; o holopensene da convivência cosmoética. 

 

Fatologia: a globalização; a queda de fronteiras entre nações; a expansão das redes de 

comunicação com abrangência mundial; a rapidez dos transportes encurtando as distâncias;  

o cartão de crédito internacional favorecendo as compras ao redor do mundo; os tentáculos do sis-

tema econômico extratificando a população mundial; o neoliberalismo promovendo o abismo en-

tre ricos e pobres; a pressão exercida pelos grandes conglomerados financeiros sobre governos  

e cidadãos; o trabalho escravo na produção de bens de consumo pelas empresas transnacionais;  

a competição propiciando a diminuição do custo de produção industrial; a necessidade da inova-

ção constante para satisfazer o consumismo desenfreado; a queda do muro de Berlim; a diminui-
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ção da importância do conceito de pátria; a espionagem industrial e política para levar vantagens 

nas relações globais; a globalização transformando o cosmopolitismo clássico; a Organização das 

Nações Unidas (ONU) na condição dependente das grandes potências; a Organização Mundial 

do Comércio (OMC); a política estadunidense do policiamento global ideológico e militar; o Fó-

rum Econômico Mundial (FEM) reunindo líderes mundiais em Davos, Suiça, para tratar de assun-

tos sobre o desenvolvimento global; o Fórum Social Mundial (FSM) reunindo organizações não 

governamentais para debater as desigualdades na globalização; o Fundo Monetário Internacional 

(FMI); o consenso de Washington ignorando as diferenças entre culturas; os países emergentes al-

terando a dinâmica da geopolítica internacional; o movimento migratório global por melhores sa-

lários; o apedeutismo causado pela massificação; as catástrofes ecológicas; a industrialização po-

luidora alterando o clima mundial; a ocidentalização do mundo impondo a cultura de consumo;  

a reciclagem consciencial a partir da quantidade de informações produzidas pelos meios de comu-

nicação; a interação consciencial por meio de viagens intercontinentais a democracia direta en-

quanto recurso de transição do Estado Mundial opressivo para o Estado Mundial cosmoético. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parpapsíquica pessoal; a autovivência lúcida da projeção consciencial; os parafenômenos 

da consciência ampliando a cosmovisão; a transmigração planetária; o conscienciês enquanto lin-

guagem de paraintegração universal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo Relações Internacionais–Comércio Exterior; o sinergis-

mo tecnologia–produção global; o sinergismo maior eficácia–menor custo; o sinergismo meios 

de comunicação–mudança de hábitos culturais; o sinergismo mão de obra barata–aumento dos 

ganhos reais; o sinergismo Organizações das Nações Unidas–paz mundial. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio da reciprocidade diplomáti-

ca; o princípio da governança global da Internet; o princípio do Estado Mundial Cosmoético;  

o princípio da evolução consciencial em grupo; o princípio da inseparabilidade grupocármica;  

o princípio do Universalismo; o princípio do posicionamento pessoal (PPP). 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética 

(CGC); o código do Direito Internacional. 

Teoriologia: a teoria da interdependência econômica; a teoria do Estado Mundial;  

a teoria da mais-valia; a teoria do neoliberalismo econômico; a teoria da competitividade. 

Tecnologia: a técnica de pensar grande; as técnicas diplomáticas e paradiplomáticas; 

as técnicas de manipulação consciencial em massa; as técnicas de produção global; as técnicas 

de organização da vida comunitária; a técnica da convivialidade sadia; a técnica da tenepes. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Cosmologistas; o Colégio Invisível da Serenões. 

Efeitologia: o efeito mercantil da volatilidade do câmbio no preço dos produtos; o efeito 

borboleta do mercado econômico na vida das pessoas; o efeito modificador da globalização na 

política nacional; o efeito empobrecedor do trabalho escravo; o efeito poluidor dos agrotóxicos 

usados em escala mundial; o efeito acalentador da coexistência planetária; o efeito demolidor da 

pluralidade de ideias; o efeito ampliador da mundividência. 

Neossinapsologia: as neossinapses multiculturais; as neossinapses da convivência; as 

neossinapses do serenismo; as neossinapses da mundividência; as neossinapses cosmovisioló-

gicas. 

Ciclologia: o ciclo monovisão-cosmovisão. 

Enumerologia: a tecnologia global; a geopolítica global; a cultura global; a competição 

global; a economia global; a comunicação global; o comércio global. 

Binomiologia: o binômio poder-dinheiro; o binômio competitividade-negócio; o binô-

mio protecionismo–nacionalismo econômico; o binômio condições microeconômicas–condições 

macroeconômicas; o binômio unilateralismo-multilateralismo; o binômio paz local–paz global. 
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Interaciologia: a interação setor privado–setor público; a interação assimilação cultu-

ral–identidade global. 

Crescendologia: o crescendo capitalismo-hipercapitalismo; o crescendo consciência 

egocármica–consciência grupocármica–consciência policármica. 

Trinomiologia: o trinômio empresas nacionais–empresas binacionais–empresas trans-

nacionais ; o trinômio relações-interdependências-interconexões; o trinômio individualismo-ime-

diatismo-pragmatismo; o trinômio holofilosófico Cosmoética-Universalismo-Megafraternismo;  

o trinômio humanização-solidariedade-harmonia. 

Polinomiologia: o polinômio impositivo adaptação-flexibilidade-competitividade-mo-

dernização; o polinômio relações econômicas–relações políticas–relações sociais–relações cul-

turais; a defesa do acesso universal ao polinômio bens materiais–bens culturais–bens educa-

cionais–bens evolutivos; o polinômio infraestrutura básica–segurança ambiental–educação qua-

lificada–liberdade de expressão. 

Antagonismologia: o antagonismo cooperação / competição; o antagonismo neolibe-

ralismo / Estado; o antagonismo riqueza local / pobreza global; o antagonismo livre mercado  

/ liberdades pessoais. 

Paradoxologia: o paradoxo convivialidade-individualismo. 

Politicologia: a tirania; a mercantilocracia; a industriocracia; a burocracia; a tecnocracia; 

a democracia; a meritocracia. 

Legislogia: a lei da usura; a lei do mercado; a anticosmoética da lei do mais forte; a lei 

da megafraternidade. 

Filiologia: a politicofilia; a cosmofilia; a sociofilia; a conviviofilia; a xenofilia; a tecno-

filia; a assistenciofilia. 

Fobiologia: a aerodromofobia; a agorafobia; a neofobia; a tecnofobia; a sociofobia. 

Sindromologia: a síndrome da interiorose; a síndrome da ectopia afetiva (SEA). 

Maniologia: a globomania; a dromomania; a gadgetomania. 

Mitologia: o mito de autorregulamentação das forças do mercado; o mito do crescimen-

to econômico infinito; o mito do fim da História; o mito de as nações mais ricas serem as pionei-

ras do modelo liberal; o mito do laissez-faire vitoriano; o mito da competitividade enquanto 

estímulo ao emprego, produtividade e qualidade de vida. 

Holotecologia: a globoteca; a socioteca; a infoteca; a tecnoteca; a politicoteca; a econo-

moteca; a culturoteca. 

Interdisciplinologia: a Geopoliticologia; a Historiologia; a Politicologia; a Multicultu-

rologia; a Governologia; a Evoluciologia; a Intrafisicologia; a Conviviologia; a Parassociologia;  

o Paradireito; a Paradiplomacia; a Cosmoeticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

a conscin pacificadora; a isca humana inconsciente; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser 

desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; o ser social; o indivíduo globalizado;  

a pessoa universalista. 

 

Masculinologia: o Serenão; o pré-serenão vulgar; o cidadão do mundo; o turista interna-

cional; o cognopolita; o intelectual; o diplomata; o sistemata; o tecnólogo; o geógrafo; o historia-

dor; o reeducador; o escritor; o administrador; o economista; o comerciante; o empreendedor;  

o homem de ação; o ambicioso; o especulador; o capitalista; o neoliberal; o político; o democrata; 

o compassageiro evolutivo; o voluntário; o conviviólogo; o comunicólogo; o poliglota; o consci-

enciólogo; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o intermissivista; o exemplarista;  

o inversor existencial; o completista; o proexista; o proexólogo; o reciclante existencial; o maxi-

dissidente ideológico; o consciencioterapeuta; o evoluciente; o parapercepciologista; o pesquisa-

dor; o projetor consciente; o agente retrocognitor; o tenepessista; o ofiexista; o tertuliano; o ver-

betólogo. 
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Femininologia: a Serenona; a pré-serenona vulgar; a cidadã do mundo; a turista interna-

cional; a cognopolita; a intelectual; a diplomata; a sistemata; a tecnóloga; a geógrafa; a historia-

dora; a reeducadorora; a escritora; a administradora; a economista; a comerciante; a empreende-

dora; a mulher de ação; a ambiciosa; a especuladora; a capitalista; a neoliberal; a política; a de-

mocrata; a compassageira evolutiva; a voluntária; a convivióloga; a comunicóloga; a poliglota;  

a consciencióloga; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a intermissivista; a exem-

plarista; a inversora existencial; a completista; a proexista; a proexóloga; a reciclante existencial; 

a maxidissidente ideológica; a consciencioterapeuta; a evoluciente; a parapercepciologista; a pes-

quisadora; a projetora consciente; a agente retrocognitora; a tenepessista; a ofiexista; a tertuliana; 

a verbetóloga. 

 

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

ens oeconomicus; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens diplomaticus; o Homo sapi-

ens universalis; o Homo sapiens serenissimus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: globalização anticosmoética = o processo de integração planetária na uti-

lização dos recursos naturais da Terra, produzindo desperdício a partir do consumismo desenfrea-

do; globalização cosmoética = o processo de integração planetária dos recursos naturais da Terra, 

propiciando o consumo racional e responsável. 

 

Culturologia: a cultura de massa inculcando valores amauróticos na Socin; a cultura do 

gadget; a cultura do descartável; a cultura do consumo; a cultura linguística; a cultura de paz;  

a cultura da convivência; a cultura cosmopolita; a cultura da informação; a cultura tecnológica; 

a cultura política; o multiculturalismo; a Holoculturologia. 

 

Anticosmoeticologia. Sob a ótica da Comerciologia, eis, em ordem alfabética, por 

exemplo, 5 categorias de dumping, enquanto prática desonesta de diminuição dos custos de pro-

dução, promovendo a eliminação da concorrência sadia entre empresas e países, em âmbito 

global: 

1.  Ambiental: a prática delituosa da livre poluição industrial. 

2.  Fiscal: a prática censurável da transferência de empresas para países promotores de 

isenção tributária; a prática da reserva de mercado. 

3.  Monetário: a prática artificial da desvalorização da moeda própria em relação ao 

dólar. 

4.  Regulamentário: a prática injusta da flexibilização de leis em proveito próprio. 

5.  Social: a prática anticosmoética dos baixos salários nos meios de produção. 

 

Terapeuticologia. Sob a ótica da Conviviologia, a cura para a competição social, polí-

tica, econômica ou cultural produzida no mundo globalizado passa pelo aprendizado da coopera-

ção interpessoal e planetária. A consciência só alcança a convivência fraterna quando deixa de la-

do as rixas e as rivalidades produzidas pelo egão. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a globalização, indicados para a expansão das abordagens 

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

01.  Brainwashington:  Parassociologia;  Nosográfico. 

02.  Democracia  direta:  Governologia;  Homeostático. 

03.  Fusão  social:  Conviviologia;  Homeostático. 
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04.  Governante:  Politicologia;  Neutro. 

05.  Movimentação  migratória:  Sociologia;  Neutro. 

06.  Mundividência:  Cosmovisiologia;  Neutro. 

07.  Paradireitologia:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

08.  Poder  ideológico:  Autocogniciologia;  Neutro. 

09.  Proto-Estado  Mundial:  Parassociologia;  Neutro. 

10.  Terra-de-todos:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

 

A  GLOBALIZAÇÃO  ABRE  AS  PORTAS  PARA  A  COSMO-
VISÃO  E  A  MUNDIVIDÊNCIA  DA  CONSCIN  ALERTA,  PRO-
MOVENDO  A  CONVIVIALIDADE  PLANETÁRIA  E  EVIDENCI-
ANDO  A  CHEGADA  DO  ESTADO  MUNDIAL  COSMOÉTICO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, contribui para o processo de integração plane-

tária promovido pela globalização? Ajuda a promover a transição do Estado Mundial Opressivo 

competitivo para o Estado Mundial Cosmoético colaborativo? 
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Lohbauer; revisora Maria Antonieta Santos; s. trad.; 256 p.; 3 seções; 22 subseções; 2 E-mails; 1 fluxograma; 6 gráfs.;  
3 microbiografias; 6 tabs.; 1 website; 21 x 13,5 cm; br.; Editora Aquariana; São Paulo, SP; 1999; páginas 15 a 251. 
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G L O C A L I Z A Ç Ã O    A N A L Í T I C A  
( A N A L I T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A glocalização analítica é a técnica, o processo ou a ação de raciocinar so-

bre fatos, parafatos, fenômenos, parafenômenos, objetivos, contextos, circunstâncias, condições  

e manifestações conscienciais, individuais ou coletivas, a partir de cotejos entre os enfoques glo-

bal (integral, total, completo) e local (pontual, circunscrito, restrito), potencializando o entendi-

mento mais aprofundado de realidades e pararrealidades em dado momento evolutivo. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo global vem do idioma Latim, globalis, “relativo ao globo; global”. 

Surgiu no Século XX. O vocábulo local deriva também do idioma Latim, localis, “relativo a lu-

gar; local”. Apareceu no Século XV. O termo analítico provém do idioma Francês, analytique, 

“analítico”, derivado do idioma Latim Tardio, analyticus, “analítico; explicativo”, e este do idio-

ma Grego, analutikós, “próprio para resolver; analítico”. Surgiu no Século XVII. 

Sinonimologia: 1.  Globalização e localização analítica. 2.  Abordagem analítica glocali-

zada. 3.  Análise macrovisiológica específica. 4.  Abordagem generalista-detalhista. 5.  Análise 

cosmovisiológica megafocal. 6.  Visão panorâmica com zoom. 

Neologia. As 3 expressões compostas glocalização analítica, glocalização analítica sim-

ples e glocalização analítica complexa são neologismos técnicos da Analiticologia. 

Antonimologia: 1.  Globalização analítica. 2.  Localização analítica. 3.  Polarização ana-

lítica. 4.  Dicotomização analítica. 5.  Despriorização analítica. 6.  Monovisão analítica. 

Estrangeirismologia: o self-brainstorming; o approach pesquisístico duplo; o close 

com background; a coniunctio ideativa; as linked ideas; o pensamento urbi et orbi in loco;  

o follow up atencional; as endless thinking skills; o superavit cerebral; a performance zetética;  

o strong profile mentalsomático; o Heuristicarium; a Zhong Yong (Filosofia do Meio). 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à hiperacuidade cosmovisiológica megafocal. 

Coloquiologia. Eis expressão coloquial relativa ao assunto: – Pense grande! 

Citaciologia. Nos anos 90 do Século XX, grupos ambientalistas divulgaram slogan rela-

cionado à glocalização analítica: – Pense globalmente, aja localmente. 

Proverbiologia. Eis provérbio conscienciológico associado ao tema: – Pés na rocha  

e mentalsoma no Cosmos. 

Filosofia: a Holofilosofiologia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da glocalização analítica; as parapercepções capta-

das simultaneamente de holopensenes pessoais, grupais e de ambientes; a modulação regular da 

manifestação pensênica proporcionando flexibilidade mental; a maleabilidade autopensênica faci-

litando acréscimos aos dicionários cerebrais; a agilidade na troca de bloco pensênico; a complexi-

ficação do padrão básico de autopensenização promovendo a extinção dos rincões pensênicos;  

a reciclagem do lixo pensênico; a eliminação dos bagulhos pensênicos; o descarte das sucatas 

pensênicas; o alargamento da bitola pensênica; a expansão do escopo pensênico; a autopenseniza-

ção polifásica promovendo extrapolações neopensênicas; os lateropensenes; a lateropensenidade;  

a autorganização pensênica proporcionando a homeostasia holossomática. 

 

Fatologia: a glocalização analítica; as cogitações analíticas globais dos aspectos pontu-

ais; a maximização da análise local pela visão global; o exame meticuloso superando observações 

elementares; a sofisticação mental ultrapassando as injunções simplistas das visões de mundo cor-

riqueiras; a análise interconsciencial para além de idiossincrasias intrafísicas: etnia, gênero, apa-
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rência, nível de instrução formal, profissão, condição socioeconômica, origem geográfica e faixa 

etária; a autavaliação sincera e pragmática como primeiro passo à saída da falsa zona de conforto 

intelectual; a motivação de cunho mentalsomático dinamizando a divisão da atenção; a desobnu-

bilação do intelecto quanto aos aspectos adjacentes, secundários, acessórios ou contíguos aos fa-

tos cotidianos; a desconstrução da matriz cognitiva simplória do pensamento 8 ou 80; a detecção 

de aportes intelectuais multiexistenciais facilitando o equacionamento de prioridades evolutivas 

no aqui e agora; o senso crítico disciplinado promovendo maior sofisticação na elaboração men-

tal; o predomínio da seletividade mentalsomática evolutiva sobre as banalidades, tolices e futili-

dades do dia a dia; a sistematização da autocognição superando as idiossincrasias mesológicas re-

pressoras da livre manifestação consciencial; os estudos no exterior, as excursões técnico-científi-

cas internacionais e os intercâmbios culturais potencializando apreciações polissêmicas; a priori-

zação da rotina intelectual útil otimizando a expansão da Autocogniciologia; a curiosidade pes-

quisística cosmovisiológica superando a precipitação analítica seletiva; a habilidade no jogo avan-

çado de ideias possibilitando levar de eito diversas análises suplementares; a capacidade de rece-

ber, filtrar, analisar, entender, organizar, classificar e hierarquizar informações de diferentes fon-

tes ao mesmo tempo; a investigação das interrelações entre os elementos do cenário a partir de 

contrapontos técnicos esclarecedores; os ricochetes cognitivos; as intercorrelações conceituais; os 

fluxogramas ideativos; os subsídios intelectuais gerados a partir da interatividade entre ilações 

globais e locais; a análise 360º da própria consciencialidade a partir das 2.000 questões específi-

cas propostas pelo Conscienciograma; a proatividade cognitiva plurifacética; a intelecção polié-

drica; as macroperspectivas individualizadas; a visão de conjunto multifocal; a lupa caleidoscópi-

ca; o multiescrutínio etiológico; a sincronização de multitarefas analíticas viabilizando a anatomi-

zação conteudística dos fenômenos; o autotaquipsiquismo vital à maximização pesquisística; as 

megarreflexões com hiperacuidade; a omninteração analítica; a omniconfluência sintética; os 

achados oriundos da glocalização analítica desvendando as interdependências conscienciais, idea-

tivas e contextuais onipresentes; a autocatálise intelectual e a ampliação do neuroléxico pessoal 

resultando em maior rendimento autevolutivo; a coativação atributiva ininterrupta pró-mentalso-

maticidade; as convergências verponológicas expandidoras da autocognição; a megabrangência 

intelectiva alcançada no veteranismo da glocalização analítica; o continuísmo no raciocínio multi-

facético enquanto preparação à Hermenêutica Cosmovisiológica; a eumatia ominipesquisológica 

embasando a partilha dos saberes rumo à consecução da maxiproéxis grupal policármica. 

 

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

autopotenciais mentaissomáticos visando à recuperação de cons magnos; os extrapolacionismos 

parapsíquicos; o descontingenciamento autocognitivo intrafísico liberando as potencialidades pa-

racognitivas ainda irrealizadas; a parapolimatia interassistencial como requinte necessário à pro-

dução de obras-primas megagescônicas; a Semiologia da verponogenia sopesada pelo megauto-

discernimento multidimensional teático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: as sinergias atributivas intelectivas; o sinergismo realidade local–pa-

rarrealidade multidimensional; o sinergismo perspectiva intraconsciencial–perspectiva inter-

consciencial–perspectiva extraconsciencial; o sinergismo viagens internacionais–ampliação da 

mundividência pessoal; o sinergismo holopensene pessoal–holopensene local–holopensene naci-

onal–holopensene global; o sinergismo racionalidade–flexibilidade mental–parapsiquismo; o si-

nergismo análise prospectiva–síntese profilática. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio dos fatos orientarem as pes-

quisas; o princípio evolutivo de levar tudo de eito; o princípio da conjunção cognitiva; o princí-

pio de tentar entender bem o caso antes de realizar julgamentos definitivos; o princípio do mais 

evoluído assistir o menos evoluído; o princípio da aceleração evolutiva possível. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética 

(CGC). 
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Teoriologia: a teoria do omniespecialismo no âmbito da Serenologia. 

Tecnologia: a técnica do detalhismo deslindando a complexidade da glocalização analí-

tica; a técnica da circularidade em cadência e ritmo cognitivo sustentável; a técnica da exaustivi-

dade aplicada ao entrecruzamento dos achados; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica 

da conjunção cognitiva a partir do autopensenograma; a técnica da assim-desassim; a técnica da 

omnipesquisa permanente na prática da tenepes. 

Voluntariologia: o voluntariado em Instituições Conscienciocêntricas (ICs). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório 

conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico do cosmograma; o labora-

tório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da Paradireitologia; o labo-

ratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico Serenarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Parassociólogos; o Colégio Invisível dos Paradi-

plomatas; o Colégio Invisível dos Parestadistas Mundiais; o Colégio Invisível dos Paradireitólo-

gos; o Colégio Invisível da Cosmovisiologia; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio 

Invisível dos Serenões. 

Efeitologia: os efeitos da associação sistemática e criteriosa de neoideias a fatos e pa-

rafatos; os efeitos holossomáticos homeostáticos da expansão ideativa; os efeitos qualimétricos 

do refinamento pensênico no aprimoramento do domínio energético; os efeitos imediatos, media-

tos e halogênicos das escolhas, decisões e ações pessoais; os efeitos esclarecedores da glocaliza-

ção analítica à consecução da autoproéxis; os efeitos da autaplicação de raciocínios glocaliza-

dos à potencialização da Autodescrenciologia, Autolucidologia e Autorreeducaciologia; os efei-

tos do autoposicionamento mentalsomático de ponta na reurbanização do holopensene plane-

tário. 

Neossinapsologia: a glocalização analítica potencializando neossinapses pessoais. 

Ciclologia: o ciclo das investigações interdependentes; o ciclo experimental sondagem- 

-diagnóstico-solução; o ciclo pesquisas-acumulações-classificações-hierarquizações-prioriza-

ções; o ciclo saber questionar–saber investigar–saber interpretar–saber aplicar; o ciclo neopen-

senes-neoverpons-neogescons; o ciclo glocalização analítica–omniquestionamento–verponoge-

nia prolífica. 

Enumerologia: os contextos glocalizados; as condições glocalizadas; os raciocínios 

glocalizados; as análises glocalizadas; os posicionamentos glocalizados; os objetivos glocaliza-

dos; as polêmicas glocalizadas. 

Binomiologia: o binômio imersão-saturação; o binômio generalização-atomização;  

o binômio abordagem monodimensional–abordagem multidimensional; o binômio reciclagem in-

telectual–neomundividência; o binômio cosmovisiológico extensão polimática–profundidade cog-

nitiva; o binômio neoanálise-neossíntese. 

Interaciologia: a interação abordagem pontual–abordagem sistêmica; a interação 

abordagem centrífuga–abordagem centrípeta; a interação autopensene-xenopensene-holopense-

ne; a interação senso de realidade–codificação perceptiva–seletividade autocognitiva; a intera-

ção autodiscernimento ampliado–oportunidades multiplicadas; a interação autolucidez interas-

sistencial–aceleração evolutiva; a interação proéxis policármica–atuação glocalizada. 

Crescendologia: o crescendo retroideia-neoideia; o crescendo paradigma eletronótico– 

–paradigma consciencial; o crescendo bradipensenidade-normopensenidade-taquipensenidade; 

o crescendo hiperacuidade intrafísica–hiperacuidade extrafísica; o crescendo varejismo consci-

encial–atacadismo consciencial. 

Trinomiologia: o trinômio concentração mental–atenção dividida–hiperacuidade; o tri-

nômio autoquestionamento-heteroquestionamento-omniquestionamento; o trinômio didático mul-

tidisciplinaridade-interdisciplinaridade-transdisciplinaridade; o trinômio conexionismo-interaci-

onismo-sincronismo; o trinômio dedução-inferência-elucidação; o trinômio Holofilosofia-Uni-

versalismo-maxifraternismo. 

Polinomiologia: o polinômio autanamnese-autodiagnóstico-autoprognóstico-autopres-

crição; o polinômio antiautovitimização intelectual–traforismo cognitivo–autorreflexão glocali-

zada–mundividência especializada; o polinômio Wikipedia-biblioteca-Holoteca-parapsicoteca;  



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

11544 

o polinômio autanálise-meganálise-cosmanálise-holanálise; o polinômio recuperação de mega-

cons–megacompreensibilidade–megaoportunidade–megarresponsabilidade; o polinômio Neo-

ideologia-Heuristicologia-Neoverponologia-Interassistenciologia. 

Antagonismologia: o antagonismo consciência amplificada / consciência reprimida;  

o antagonismo autodidatismo / passividade intelectual; o antagonismo autossaturação mental 

consciente / hipomnésia; o antagonismo enfoque pesquisístico glocalizado / dogma medievalesco 

obscurantista; o antagonismo avaliações mentaissomáticas glocalizadas / avaliações psicosso-

máticas aprioristas; o antagonismo lucidez ortopensênica / hibernação patopensência; o antago-

nismo avanço mentalsomático / acrasia retrógrada. 

Paradoxologia: o paradoxo de a escrita para si poder possuir teor tarístico universal;  

o paradoxo de ser importante sair da própria cultura a fim de entendê-la melhor; o paradoxo 

evolutivo de quanto mais se preencher as próprias lacunas cognitivas, mais se vislumbrar a di-

mensão do incognoscível. 

Politicologia: a conscienciocracia; a meritocracia; a interassistenciocracia; a lucidocra-

cia; a evoluciocracia; a política de censura governamental aos meios de comunicação; o Estado 

Mundial. 

Legislogia: a lei do maior esforço intelectual; as leis educacionais; as leis de imigração; 

as leis supranacionais dos direitos humanos. 

Filiologia: a analiticofilia; a reptofilia; a pesquisofilia; a desmiticofilia; a interaciofilia;  

a enciclopediofilia; a parapsicofilia. 

Fobiologia: a neofobia; a gnosiofobia; a xenofobia; a decidofobia; a criticofobia; a leitu-

rofobia; a reciclofobia. 

Sindromologia: a síndrome da apriorismose; a síndrome da dispersão consciencial;  

a síndrome de mediocrização; a síndrome da interiorose; a síndrome do ansiosismo; a síndrome 

da hipomnésia; a síndrome do estrangeiro. 

Maniologia: a egomania; a megalomania; a bibliomania; a sacromania; a consumoma-

nia; a dromomania; a toxicomania. 

Mitologia: o mito da inspiração sem transpiração; o mito da capacidade intelectual ser 

dom divino sem necessitar autesforço. 

Holotecologia: a mentalsomatoteca; autocriticoteca; a recinoteca; a prioroteca; a voli-

cioteca; a experimentoteca; a teaticoteca. 

Interdisciplinologia: a Analiticologia; a Descrenciologia; a Experimentologia; a Refuta-

ciologia; a Contrapontologia; a Oximorologia; a Heuristicologia; a Hermeneuticologia; a Holo-

pesquisologia; a Holocogniciologia; a Omniconvergenciologia; a Cosmovisiologia; a Autodiscer-

nimentologia; a Reeducaciologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a conscin vulgar; a isca humana inconsciente; a personali-

dade taquipsíquica; a conscin máquina-mentalsomática; a conscin especializada em logística inte-

lectual; a consciência miriaédrica; a isca humana lúcida; o ser interassistencial; a conscin cosmo-

visiológica; a conscin enciclopedista; o ser desperto; a semiconsciex. 

 

Masculinologia: o glocalizador analítico; o antidogmático; o iconoclasta; o pesquisador 

universalista; o empreendedor mentalsomático; o globe-trotter intelectivo; o articulador; o agre-

gador; o aglutinador; o catalisador; o verbetógrafo; o escritor tarístico; o reeducador; o prospector 

de neoverpons; o tenepessista; o duplista; o acoplamentista; o parapercepciologista; o amparador 

intrafísico; o consciencioterapeuta; o projetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo;  

o ofiexista; o atacadista consciencial; o completista; o parapreceptor; o líder evolutivo. 

 

Femininologia: a glocalizadora analítica; a antidogmática; a iconoclasta; a pesquisadora 

universalista; a empreendedora mentalsomática; a globe-trotter intelectiva; a articuladora; a agre-

gadora; a aglutinadora; a catalisadora; a verbetógrafa; a escritora tarística; a reeducadora; a pros-
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pectora de neoverpons; a tenepessista; a duplista; a acoplamentista; a parapercepciologista; a am-

paradora intrafísica; a consciencioterapeuta; a projetora consciente; a epicon lúcida; a conscienci-

óloga; a ofiexista; a atacadista consciencial; a completista; a parapreceptora; a líder evolutiva. 

 

Hominologia: o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens analyticus; o Homo sa-

piens intellectualis; o Homo sapiens hermeneuticus; o Homo sapiens omniperquisitor; o Homo 

sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens polymathicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: glocalização analítica simples = a restrita à investigação de 1 objeto de 

estudo intrafísico; glocalização analítica complexa = a relativa à investigação de diversos objetos 

de estudo extrafísicos. 

 

Culturologia: o posicionamento mentalsomático da relativização das próprias referênci-

as culturais; a Holoculturologia. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Holanaliticologia, eis, por exemplo, em ordem alfabéti-

ca, 18 exemplos ilustrativos de fatos, parafatos, fenômenos, parafenômenos, contextos, circuns-

tâncias, condições ou manifestações conscienciais pontuais, individuais ou coletivas, os quais,  

a partir da glocalização analítica, possibilitam ilações sobre implicações mais amplas: 

01.  Acoplamento áurico: a análise pontual de acoplamento áurico específico e a hola-

nálise do saldo de interações holopensênicas. 

02.  Acordo verbal: a análise pontual de acordo verbal específico e a holanálise das de-

corrências do compromisso firmado entre partes. 

03.  Autoridade moral: a análise pontual de autoridade moral específica e a holanálise 

dos resultados da sedução holossomática inevitável das consciências mais evoluídas. 

04.  Código grupal de Cosmoética: a análise pontual de CGC específico e a holanálise 

das razões da superação de lavagens subcerebrais coletivas. 

05.  Código pessoal de Cosmoética: a análise pontual de CPC específico e a holanálise 

dos frutos da aplicação teática de princípios cosmoéticos. 

06.  Convite familiar: a análise pontual de convite específico e a holanálise das perspec-

tivas de recomposição grupocármica oriundas de participação em celebração familiar. 

07.  Extrapauta: a análise pontual de evento extrapauta específico e a holanálise do im-

pacto de acontecimento extraordinário sobre a rotina pessoal. 

08.  Flash retrocognitivo: a análise pontual de flash retrocognitivo específico e a hola-

nálise da relevância atual de fatos ocorridos em ressoma pretérita. 

09.  Força presencial: a análise pontual de força presencial específica e a holanálise de 

repercussões do padrão holopensênico de consciência carismática. 

10.  Insight: a análise pontual de insight assistencial específico e a holanálise da perti-

nência de neoideias em relação à maxiproéxis. 

11.  Intercâmbio cultural: a análise pontual de intercâmbio específico e a holanálise das 

possibilidades resultantes de trocas interculturais, intereducacionais, interdimensionais. 

12.  Linguagem corporal: a análise pontual de linguagem corporal específica e a hola-

nálise da coerência entre a comunicação não verbal e a verbal. 

13.  Local de residência: a análise pontual de local de residência específica e a holaná-

lise das influências mesológicas sobre o rendimento evolutivo dos moradores. 

14.  Locus minoris resistentiae: a análise pontual de locus minoris resistentiae específi-

co e a holanálise das causas do funcionamento débil do soma. 

15.  Olhar: a análise pontual de olhar específico e a holanálise de deduções provenientes 

de informações recebidas pelos sentidos físicos e parapsíquicos sobre as intenções de outrem. 
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16.  Sinal energético parapsíquico: a análise pontual de sinal energético parapsíquico 

específico e a holanálise do significado de informações recebidas por meio de chacra ou local pe-

culiar do energossoma. 

17.  Tenepes: a análise pontual de tarefa energética pessoal específica e a holanálise de 

oportunidades de reciclagem intraconsciencial proporcionadas pelas práticas parapsíquicas inte-

rassistenciais. 

18.  Xenopensene: a análise pontual de xenopensene específico e a holanálise da origem 

de concepções estranhas à autopensenidade. 

 

Consequenciologia. Segundo os princípios da Holomaturologia, o veteranismo na técni-

ca da glocalização analítica potencializa, pelo menos, 8 ismos associados à inteligência evolutiva 

(IE), listados em ordem alfabética: 

1.  Abertismo consciencial: disponibilidade cosmoética. 

2.  Atacadismo consciencial: cosmovisão interassistencial. 

3.  Empreendedorismo evolutivo: profissionalismo mentalsomático. 

4.  Exemplarismo cosmoético: autenticismo teático. 

5.  Maxifraternismo: altruísmo policármico. 

6.  Neofilismo: autodidatismo motivado. 

7.  Pacifismo: apartidarismo antidogmático. 

8.  Universalismo: cosmopolitismo total. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a glocalização analítica, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas dos pesquisadores, mulheres e homens, interessados: 

01. Abordagem  macro-micro:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

02. Acrobacia  mentalsomática:  Heuristicologia;  Neutro. 

03. Ádito  ideativo  cosmovisiológico:  Paradidaticologia;  Homeostático. 

04. Amplificador  da  consciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

05. Atenção  dividida:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

06. Autopensenização  polifásica:  Pensenologia;  Neutro. 

07. Conjunção  autocognitiva:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

08. Contrapontologia:  Verponologia;  Neutro. 

09. Dinâmica  das  complexidades:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

10. Intrarticulação  heurística:  Holomaturologia;  Homeostático. 

11. Maxiconvergência  incessante:  Evoluciologia;  Homeostático. 

12. Mundividência  traforista:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

13. Omniconfluência  analítica:  Hermeneuticologia;  Neutro. 

14. Taxologia  das  análises:  Experimentologia;  Neutro. 

15. Zetética:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

 

A  TÉCNICA  DA  GLOCALIZAÇÃO  ANALÍTICA  AUXILIA  A  EX-
PANSÃO  GRADUAL  DA  HIPERACUIDADE  COSMOVISIOLÓ-
GICA,  OBJETIVANDO  A  VIVÊNCIA  TEÁTICA  DA  HEURISTI-

COLOGIA  MULTIDIMENSIONAL,  RUMO  AO  COMPLÉXIS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite a possibilidade de realizar análises gloca-

lizadas no dia a dia? Como avalia o impacto desta prática na qualificação da própria atuação so-

bre a realidade multidimensional? 
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G O V E R N A N T E  
( P O L I T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O governante é a conscin, homem ou mulher, legalmente instituída para 

controlar e dirigir as políticas públicas do governo de determinado Estado, país, província ou re-

gião humana. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra governar vem provavelmente do idioma Francês, gouverner, 

“exercer atividade política”, e esta do idioma Latim, gubernare, “conduzir (nave); dirigir; guiar; 

no sentido figurado, gerir; administrar; governar”, adaptada do idioma Grego, kubernáó, “dirigir 

o leme; administrar; governar”. Surgiu no Século XIII. O vocábulo governante apareceu no Sé-

culo XIV. 

Sinonimologia: 1.  Político. 2.  Líder político. 3.  Mandatário. 4.  Estadista. 5.  Gestor.  

6.  Condutor. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 49 cognatos derivados do vocábulo governo: 

autogovernar-se; autogoverno; desgovernação; desgovernado; desgovernante; desgovernar; 

desgovernável; desgoverno; governabilidade; governação; governada; governadeira; governa-

do; governador; governadora; governador-geral; governadoria; governadura; governalho; go-

vernamental; governamentalismo; governamentalista; governamentalística; governamentalísti-

co; governamento; governança; governanta; governante; governar; governativa; governativo; 

governatorato; governatório; governatriz; governável; governicho; governículo; governismo; 

governista; governística; governístico; governo; governo-geral; ingovernabilidade; ingoverná-

vel; malgovernar; sobregoverno; vice-governador; vice-governança. 

Neologia. As duas expressões compostas governante cosmoético e governante anticos-

moético são neologismos técnicos da Politicologia. 

Antonimologia: 1.  Mandante. 2.  Mastermind. 3.  Títere. 4.  Cabresteiro. 

Estrangeirismologia: o strong profile; a aura popularis; o Administrarium; o esta-

blishment. 

Atributologia: predomínio dos atributos mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à liderança comunicativa. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da comunicabilidade democrática, cosmoética; os 

cosmopensenes; a cosmopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopen-

senes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os grupopensenes; a grupopense-

nidade. 

 

Fatologia: a liderança política humana; a vocação para a liderança; a habilidade social;  

a articulação social; os contatos interpessoais; o estilo pessoal; a cosmovisão pessoal; a autodeci-

são racional; a representatividade da conscin; a força presencial; o nível da interconsciencialida-

de; a empatia; o carisma; o cosmopolitismo; o profissionalismo; as tratativas evolutivas; a catálise 

social; a articulação dos atores sociais; a articulação empreendedora; a articulação na Tecnologia 

da Informação; o zelo pelo patrimônio coletivo. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; a autorreceptividade ao amparo extrafísico de função. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo gradual democracia pessoal–democracia grupal–demo-

cracia coletiva; o sinergismo perfil consciencial–encargo funcional; o sinergismo cosmovisão- 

-autodiscernimento-autocosmoética; o sinergismo vontade política–intenção cosmoética–organi-

zação administrativa eficaz. 

Principiologia: o princípio político da inseparabilidade grupocármica; o princípio da 

interdependência evolutiva; o princípio do posicionamento pessoal; o princípio da liberdade de 

expressão; o princípio da interassistencialidade; o princípio administrativo pensar globalmente–

–agir localmente; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP). 

Codigologia: a gestão pautada pelo código pessoal de Cosmoética (CPC) do governante; 

a repercussão social do código grupal de Cosmoética (CGC) dos dirigentes. 

Teoriologia: as teorias da organização política; a teoria da democracia pura; a teoria 

do Estado Mundial. 

Tecnologia: as técnicas de organização da vida comunitária; as técnicas diplomáticas  

e paradiplomáticas cosmoéticas; as técnicas conscienciométricas. 

Voluntariologia: o voluntariado gestor; o voluntariado na Politicologia. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório cons-

cienciológico da Cosmoética. 

Colegiologia: os Colégios Invisíveis dos Politicólogos. 

Efeitologia: os efeitos governamentais no rumo da História Grupal; o efeito interpresi-

diário dos desmandos políticos. 

Neossinapsologia: a reciclagem das retrossinapses das democracias políticas vigentes 

pelas neossinapses da democracia pura. 

Ciclologia: o ciclo de debates objetivando o alcance de consensos; o ciclo evolutivo dis-

topia social–democracia plena; o ciclo líder-liderado. 

Binomiologia: o binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio autocorrupção-hetero-

corrupção; o binômio teática-verbação; o binômio admiração-discordância; o binômio tacon-

tares. 

Interaciologia: a interação direitos-deveres; a interação responsabilidade-respeito;  

a interação autocapacitação gerencial técnica–condução adequada da máquina administrativa. 

Crescendologia: o crescendo da aristocracia para a democracia; o crescendo Direito- 

-Paradireito; o crescendo Ética Humana–Cosmoética; o crescendo democracia global–democra-

cia cósmica; o crescendo amoralidade–imoralidade–Ética Humana–Cosmoética; o crescendo 

patológico privilégios-abusos. 

Trinomiologia: o trinômio interpretação-argumentação-dialética; o trinômio intenção- 

-objetivo-perspectiva; o trinômio pessoal posicionamento-comportamento-exemplificação; o tri-

nômio simpatia-sincronia-sinergia; o trinômio intercompreensão-intercooperação-interassistên-

cia; o trinômio Criteriologia-Coerenciologia-Priorologia; o trinômio sociológico democracia– 

–direitos humanos–evolução grupal; o trinômio ideológico liberdade-igualdade-fraternidade;  

o trinômio realizador planejamento-realização-fiscalização; o trinômio holofilosófico Cosmoé-

tica-Universalismo-Megafraternismo; o trinômio perturbador sexo-dinheiro-poder. 

Polinomiologia: a defesa do acesso universal ao polinômio bens materiais–bens cultu-

rais–bens educacionais–bens evolutivos; o polinômio infraestrutura básica–segurança ambien-

tal–educação qualificada–liberdade de expressão; o polinômio ser-sentir-pensenizar-agir. 

Antagonismologia: o antagonismo Verbaciologia / Retórica; o antagonismo democra-

cia autêntica / falsa democracia; o antagonismo democracia / capitalismo selvagem; o antago-

nismo direitos / privilégios; o antagonismo orientar / mandar; o antagonismo dirigir / dominar. 

Paradoxologia: o paradoxo dos eleitos representantes pela parcela majoritária da po-

pulação atuarem politicamente representando os próprios interesses minoritários no sistema es-

púrio da representatividade política; o paradoxo bom governo–governo discreto (invisível). 

Politicologia: a democracia; a conscienciocracia; a cosmoeticocracia; a lucidocracia;  

a paradireitocracia; a discernimentocracia; a meritocracia. 
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Legislogia: a depuração ética das leis constitucionais; as leis da interprisão grupocár-

mica. 

Filiologia: a politicofilia; a conviviofilia; a sociofilia; a recexofilia; a evoluciofilia;  

a conscienciofilia; a neofilia. 

Sindromologia: a síndrome do poder; a síndrome do ostracismo. 

Mitologia: o mito do governante ideal. 

Holotecologia: a politicoteca; a administrativoteca; a convivioteca; a evolucioteca; a so-

cioteca; a elencoteca; a cosmoteca. 

Interdisciplinologia: a Politicologia; a Conviviologia; a Sociologia; a Comunicologia;  

a Evoluciologia; a Verbaciologia; a Cosmoeticologia; a Paradireitologia; a Etologia; a Parassocio-

logia; a Estadística; a Grupocarmologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a consciência política; a conscin enciclopedista. 

 

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

intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassa-

geiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o cons-

ciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexó-

logo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reci-

clante 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 governatriz; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora 

intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compas-

sageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a cons-

ciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proe-

xóloga; 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 tertulia-

na; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens gubernator; o Homo sapiens parapoliticus; o Homo 

sapiens democraticus; o Homo sapiens parageopoliticus; o Homo sapiens cosmovisiologus;  

o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens evolutiens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: governante cosmoético = o líder político, homem ou mulher, honesto  

e anticorrupto; governante anticosmoético = o líder político, homem ou mulher, desonesto e cor-

rupto. 

 

Culturologia: a cultura da consciência política. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o governante, indicados para a expansão das abordagens 

detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 
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01.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Amplificador  da  consciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

03.  Articulador:  Evoluciologia;  Neutro. 

04.  Conduta  cosmoética:  Conviviologia;  Homeostático. 

05.  Consciência  política:  Politicologia;  Neutro. 

06.  Conscin-trator:  Evoluciologia;  Neutro. 

07.  Cosmoconsciência:  Comunicologia;  Homeostático. 

08.  Cosmovisão  humana:  Cosmovisiologia;  Neutro. 

09.  Democracia:  Parapoliticologia;  Neutro. 

10.  Evoluciólogo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

11.  Grupopensene:  Materpensenologia;  Neutro. 

12.  Guia  desorientador:  Parapatologia;  Nosográfico. 

13.  Hipocrisia  política:  Parapatologia;  Nosográfico. 

14.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

15.  Senso  universalista:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

 

O  GOVERNANTE  É  FIGURA  NA  ELENCOLOGIA,  DESTA  

DIMENSÃO  HUMANA,  CARENTE  DE  REFLEXÕES  COS-
MOÉTICAS  POR  SER  A  MAIS  SUSCEPTÍVEL  DE  GERAR  

INTERPRISÕES  GRUPOCÁRMICAS  PERDURADOURAS. 
 

Questionologia. Como entende você, leitor ou leitora, a condição do governante? Você 

pesquisa meticulosamente para votar nas eleições? 
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GPC- T E N E P E S  
( T E N E P E S S O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O GPC-Tenepes é o grupo de pesquisas conscienciais da Tenepessologia, 

promotor do estudo da aplicação da tarefa energética pessoal, através de debates, auto e hetero-

pesquisas, organizando encontros de integrantes, conscins intermissivistas tenepessistas ou pré-te-

nepessistas, em reuniões técnicas e periódicas, presenciais ou virtuais. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo grupo vem do idioma Italiano, gruppo, “nó; conjunto, reunião”, 

derivado do idioma Alemão, kruppa, equivalente ao idioma Frâncico, kruppa, “massa arredon- 

dada”. Surgiu no Século XVIII. O vocábulo pesquisa procede do idioma Espanhol, pesquisa, 

derivado do idioma Latim, pesquisita, de pesquisitus, e este de perquirere, “buscar com cuidado; 

procurar por toda parte; informar-se; inquirir; perguntar, indagar profundamente”. Apareceu no 

Século XIII. A palavra consciência provém do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de al-

guma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo 

conscire, “ter conhecimento de”. Surgiu no Século XIII. O termo tarefa vem do idioma Árabe, ta-

rîha, “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 procede do idioma Grego, energêtikós, “ativo; eficaz”. Surgiu no Século XX. O termo 

pessoal provém do idioma Latim, personalis, “pessoal”. Apareceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 01.  Grupo de estudiosos da tenepes. 02.  Reunião de pesquisadores da 

tenepes. 3.  Reunião tenepessológica. 4.  Conjunto de pesquisadores da tenepes. 5.  Agrupamento 

de tenepessistas. 6.  Grupo de piões interdimensionais. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 40 cognatos derivados da palavra grupo: agru-

pabilidade; agrupação; agrupada; agrupado; agrupador; agrupadora; agrupamento; agrupar; 

agrupável; desagrupada; desagrupado; desagrupamento; desagrupar; grupada; grupado; gru-

pador; grupadora; grupal; grupalidade; grupalismo; grupalista; grupalística; grupalístico; gru-

pamento; grupar; grupatividade; grupativo; grupável; grupelho; grupema; grupete; grupeto; 

reagrupada; reagrupado; reagrupamento; reagrupável; subgrupada; subgrupado; subgrupar; 

subgrupo. 

Neologia. As 3 expressões compostas GPC-Tenepes, GPC-Tenepes inicial e GPC-Te- 

nepes veterano são neologismos técnicos da Tenepessologia. 

Antonimologia: 1.  Grupo de pesquisas da tacon. 2.  Pesquisador independente. 3.  GPC- 

-Consciencioterapia. 4.  GPC-Grecex. 5.  GPC-Grinfo. 6.  GPC-Grinvex. 7.  GPC-Grupon. 8.  GPC- 

-Socin Conscienciológica. 

Estrangeirismologia: o penta research group; os practicantes de la teneper; o feedback 

interassistencial; o rapport interconsciencial assistente-assistido; o striptease consciencial da 

autexposição no grupo; a ação do rapport paraprocedencial; a qualificação do know-how auto- 

investigativo no Tenepessarium; o continuum da autopesquisa na tarefa energética pessoal; os 

flashbacks do Curso Intermissivo (CI); o attachment evolutivo; o Proexarium; o Ofiexiarium; 

o Despertarium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer- 

nimento quanto à Interassistenciologia Parapsíquica. 

Megapensenologia. Eis 8 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: − Não existe 

meia-tenepes. Tenepes: achado imperdível. Tenepes: casamento indivorciável. Tenepes é assis- 

tencialidade. Tenepes: malhação energética. Tenepes: miniganho diário. Tenepes: pós-gradua- 

ção conscienciológica. Tenepes: supercompromisso assistencial. 
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II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal tenepessista; o holopensene do GPC-Tenepes;  

o holopensene pessoal da autopesquisa tenepessística; o holopensene pessoal harmonizado ao 

grupal; os parapensenes; a parapensenidade; o holopensene pessoal da paraperceptibilidade pes-

quisística; o holopensene do epicentrismo evolutivo; o grupopensene; a grupopensenidade; os 

cognopensenes; a cognopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os ortopensenes; 

a ortopensenidade; os autopensenes; a autopensenidade cosmoética; o holopensene da convivia-

lidade harmônica; os grafopensenes; a grafopensenidade; o materpensene do projeto de pesquisa 

grupal contendo os holopensenes dos projetos individuais; a reflexão sobre os autopensenes qua-

lificando os grafopensenes tenepessológicos; o holopensene pessoal e grupal da interassistencia-

lidade tenepessista; o holopensene da reurbanização planetária. 

 

Fatologia: o GPC-Tenepes; o estudo e debate dos capítulos do Manual da Tenepes 

e materiais relacionados ao tenepessismo; o tema central de pesquisa refletindo o materpensene 

grupal; a autanálise, disponibilidade e voliciolina pessoal; o desenvolvimento da autoconfiança;  

a autoconsciência do comprometimento e responsabilidade para o restante da vida intrafísica; as 

autexposições do projeto de autorganização inicial para a implantação da tenepes; a dinâmica nos 

relacionamentos interconscienciais; a amizade de conscins afins; o grupo na sustentação do cam-

po energético assistencial; o exemplarismo interassistencial compartilhado; o intercâmbio e cotejo 

das experiências pessoais na prática da tenepes; o autenfrentamento do período crítico dos 6 me-

ses; o diário da tenepes (labcon) enquanto suporte para o inventário tenepessístico; a biblioteca 

pessoal; o cosmograma; a predisposição às mudanças necessárias na vida humana a fim de manter 

a higidez na tenepes; o nível de autocoerência do tenepessista nos atos cotidianos; a escolha dos 

indicadores de autodesempenho tenepessístico; a autovigilância quanto ao holossoma qualifican-

do o desempenho na tenepes; o reconhecimento da tenepes na realização da autoproéxis; a inte-

rassistência do tenepessista através da docência conscienciológica; as reciclagens existenciais 

contínuas (recéxis); as recins mais profundas depurando e expandindo a autoconsciencialidade;  

a busca da holomaturidade; a pesquisa estatística dos pedidos de tenepes; o levantamento das pro-

blemáticas e tipos de assistidos; as reflexões sobre a diversidade de manifestações na assistência; 

o direcionamento das especialidades assistenciais; a autovalorização e autoprofissionalização da 

tenepes; o inversor antecipando a prática tenepessista; o desenvolvimento do senso de minipeça  

e pertencimento ao maximecanismo interassistencial; o sentimento de frustração do tenepessista 

na interrupção ou desistência da prática; a dessoma de tenepessistas integrantes do grupo; o mural 

de avisos com informações, estatísticas, depoimentos pessoais e os temas dos projetos em anda-

mento; o mapeamento residencial intrafísico dos tenepessistas; a funcionalidade da base física oti-

mizadora para a assistência e a escrita mentalsomática; as gescons a partir da análise, organiza-

ção, avaliação e sistematização de resultados das autopesquisas tenepessísticas; as realizações de 

oficinas de escrita da tenepes; a participação em cursos ou eventos; os cursos avançados de imer-

são na tenepes; a condição de doador nos cursos de Extensão em Conscienciologia e Projeciolo-

gia 2 (ECP2) realizados pelo Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); 

a importância dos Fóruns da Tenepes realizados anualmente pelo Centro de Altos Estudos da 

Consciência (CEAEC), estimulando a apresentação de artigos científicos; a Revista Conscientia  

e o Journal of Conscientiology como principais meios de publicação de artigos sobre a tenepes;  

a divulgação através de livros e e-books (Internet) na mídia em geral; a comunicação da tenepes 

otimizando a evolução planetária; o aumento do número de tenepessistas em todo planeta; a mu-

dança educacional e cultural através da prática da tenepes; as redes virtuais de tenepessistas da 

Internet (Facebook); o resultado parcial da primeira pesquisa online obtendo 300 contribuições 

de todo planeta, apresentado no VII Fórum da Tenepes (Ano-base: 2011). 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a aplicação da mo-

bilização básica das energias; a autopesquisa da sinalética energética e parapsíquica pessoal; as 

assins e desassins; a desintoxicação da própria psicosfera com a transmissão diária de energias;  
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o campo energético interdimensional instalado pela equipe extrafísica nas reuniões; os encontros 

projetivos de integrantes do grupo; o paratranse; os parafenômenos da ectoplasmia; as cirurgias 

invisíveis realizadas pelos paracirurgiões no tenepessista ou nos assistidos; os parabanhos energé-

ticos confirmando a realização do trabalho; a afinização assistido-assistente; as conscins vítimas 

de assediadores extrafísicos; a condição de isca assistencial consciente; a equipe de amparadores 

de função, orientadores auxiliares nas autoinvestigações do tenepessista; as paramizades inter-

conscienciais; o volume de pedidos de tenepes indicando o nível assistencial alcançado; o foco 

assistencial da tenepes 24 horas; as evidências da amparabilidade e assedialidade para o tenepes-

sista lúcido; a rede de assistência extrafísica revelada através do mapeamento residencial intrafísi-

co dos tenepessistas; o diálogo transmental, as inspirações e os insights extrafísicos; as ideias ori-

ginais; as autorreflexões recicladoras advindas do estudo dos registros tenepessísticos; o encapsu-

lamento parassanitário; o extrapolacionismo parapsíquico; a recuperação de cons relacionados  

à proéxis assistencial, planejada no Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; a mensuração do 

saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); a busca de sintonia às Centrais Extrafísicas de Energia 

(CEE), da Fraternidade (CEF) e da Verdade (CEV); a vivência da autoliderança cosmoética;  

o desenvolvimento do epicentrismo consciencial; o autodesassédio mentalsomático pelo auten-

frentamento na autopesquisa; os recursos paradidáticos no esclarecimento às consciências pré- 

-ressomáticas; o exemplo do assistente autopesquisístico para consciexes pré-ressomantes; a tene-

pes permitindo o vislumbre da assistência policármica; a comunex Interlúdio; a parautobiografia 

sustentando as bases da prática tenepessística; a tenepes preparando o caminho para a implanta-

ção da autofiex; a responsabilidade quanto à sintonia com o fluxo do Cosmos; a reurbanização 

planetária; as extrapolações assistenciais patrocinadas nos atendimentos de emergência à distân-

cia; a participação extrafísica do tenepessista em eventos intrafísicos coletivos; o atendimento de 

conscins e consciexes da própria localidade; o tenepessismo favorecendo harmonicamente a pri-

meira e segunda dessomas do tenepessista; o inventário final da tenepes sendo possível apenas no 

período pós-dessomático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo da interassistencialidade; o sinergismo funcional no 

grupo evolutivo; o sinergismo vivência tenepessista–registro mnemônico–transcrição integral;  

o sinergismo intra e extraconsciencial; a valorização dos talentos pessoais no sinergismo grupal; 

o sinergismo do desenvolvimento parapsíquico em grupo; o sinergismo grupal (paradidático) 

equipin-equipex; o sinergismo autocoerência–autenticidade entre conscins e consciexes assisten-

tes; o sinergismo da sintonia tenepessista-amparadores; o sinergismo tenepes–Centrais Extrafí-

sicas. 

Principiologia: o princípio da afinidade; a liberdade autopensênica pela vivência do 

princípio da descrença (PD) sendo base da Autopesquisologia; o princípio do exemplarismo pes-

soal (PEP); o princípio da multidimensionalidade consciencial; o princípio da megafraternidade; 

o princípio da responsabilidade evolutiva; o princípio do autorrevezamento multiexistencial;  

o princípio de ser sempre tempo de ajudar os demais. 

Codigologia: o inadiável código pessoal de Cosmoética (CPC); o código duplista de 

Cosmoética (CDC); o código grupal de Cosmoética (CGC) na vivência coletiva; o código multi- 

dimensional do Paradireito aplicado à reurbex. 

Teoriologia: a teoria e a prática da tenepes; a teoria de utilização do grupo na condição 

de sala de espelhos na conscientização, potencialização e neorrelações interconscienciais; a teo-

ria da evolução grupal; a teoria do amparo funcional; a teoria da recuperação dos cons; a teoria 

do Homo sapiens reurbanisatus. 

Tecnologia: a paratécnica da tenepes; a técnica de avaliação prática do tenepessogra-

ma; a técnica do inventário da tenepes; a técnica do autoparapsiquismo assistencial; a técnica da 

assepsia energética; a técnica da desassimilação simpática (desassim); a técnica do arco voltaico 

craniochacral; a técnica do encapsulamento energético; a técnica da desassedialidade direta;  

a técnica da paraconfrontação desassediadora; a técnica da megaeuforização; as técnicas cons-
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cienciométricas; as técnicas das dinâmicas parapsíquicas; o ato de consultar, ler sobre fatos, ca-

sos e eventos tenepessológicos enquanto técnica de imersão no holopensene da tenepes. 

Voluntariologia: o rendimento evolutivo grupal através das autopesquisas no volunta-

riado e paravoluntariado tarístico da tenepes; a equipe de tenepessistas do Holociclo; os volun-

tários tenepessistas das Instituições Conscienciocêntricas (ICs); o voluntariado interassistencial 

dos epicons lúcidos; o paravoluntariado da reurbex. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscien-

ciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laborató-

rio conscienciológico da Autopesquisologia; o laboratório conscienciológico da Autoconscien-

ciometrologia; o laboratório conscienciológico da Grupocarmologia; a autexposição cosmoética 

multidimensional do próprio labcon tenepessístico; o laboratório conscienciológico da Assisten-

ciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológi-

co da Despertologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível da Tenepes-

sologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Co-

légio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível 

da Ofiexologia; o Colégio Invisível da Reurbanizaciologia. 

Efeitologia: os efeitos mentaissomáticos das autopesquisas na tenepes; os efeitos inevi-

táveis conscienciométricos e consciencioterapêuticos; o efeito reeducativo da projeção assistida; 

os efeitos da assistência à distância através dos pedidos de tenepes; os efeitos de mudanças po-

sitivas no entorno e arredores da moradia; os efeitos renovadores dos locais contaminados com 

energias gravitantes; o efeito da diminuição do número de acidentes em locais estigmatizados pe-

lo trânsito; os efeitos de a atividade assistencial realizada na vida intermissiva refletir na vida in-

trafísica; o efeito assistencial da tares anônima; o efeito assistencial da captação de ideias origi-

nais; os efeitos do aprendizado com dessomantes no grupo; os efeitos pós-dessomáticos de ter 

pertencido ao grupo de tenepessistas. 

Neossinapsologia: as neossinapses geradas pela prática da tenepes; as neossinapses ad-

vindas da autopesquisa na tenepes; as paraneossinapses intermissivistas recuperadas na tenepes; 

a conscientização do modus operandi das neossinapses na interassistencialidade; as neossina-

pses patrocinadas pelos amparadores em prol do assistido; as neossinapses provenientes da pes-

quisa e vivência da autoconsciencialidade. 

Ciclologia: o ciclo assistencial assim–exteriorização energética–desassim; o ciclo contí-

nuo, diário, pré-tenepes–tenepes–pós-tenepes; o ciclo evolutivo pessoal; o ciclo evolutivo gru-

pal; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o ciclo vida intermissiva–vida intrafísica; o penta-

ciclo: CI, tenepes, epicentrismo consciencial, desperticidade e completismo existencial (complé-

xis); o ciclo das investigações parapsíquicas independentes; o ciclo da autaprendizagem evoluti-

va na vivência dos extrapolacionismos de semiconsciex. 

Enumerologia: a autopesquisa tenepessística; os registros tenepessísticos; a análise te-

nepessística; o artigo tenepessístico; o verbete tenepessístico; a bibliografia tenepessística; o pro-

fissionalismo tenepessístico. O tenepessista e o autodesassédio; o tenepessista e o desassédio gru-

pal; o tenepessista e a dinâmica interassistencial; o tenepessista e a vivência intraconsciencial;  

o tenepessista e a autexposição do labcon; o tenepessista e o debate no grupo; o tenepessista  

e o questionamento. O grupo de pesquisas e a vivência interassistencial (Conviviologia); o grupo 

de pesquisas e as reciclagens intra e extraconscienciais (Autoconsciencioterapia); o grupo de pes-

quisas e a paravivência assistencial (Assistenciologia); o grupo de pesquisas e o epicentrismo 

consciencial (Epiconologia); o grupo de pesquisas e a continuidade dos esforços pró-despertici-

dade (Despertologia); o grupo de pesquisas e a especialização pró-autofiex (Ofiexologia); o gru-

po de pesquisas e a condição de minipeça autoconsciente do maximecanismo interassistencial 

(Reurbanizaciologia). 

Binomiologia: o binômio tenepessístico autopesquisa–debate grupal; o binômio auto-

pesquisas dos trafares–autorganização dos trafores; o binômio tenepessista–amparador extrafí-

sico; o binômio autopesquisas (casuísticas) do grupocarma–reconciliação do grupo evolutivo;  
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o binômio evocações diuturnas–rapport assistencial; o binômio tenepessismo–autoliderança in-

terassistencial; o binômio tenepes-ofiex potencializando o ritmo mentalsomático. 

Interaciologia: a interação entre os componentes do grupo de tenepessistas; a interação 

amparador-tenepessista; a interação prolífica de tarefas evolutivas; a interação registro indivi-

dual–registro grupal; a interação (dupla) pesquisador-cobaia; a interação interconsciencial  

e interdimensional dupla-trio-quarteto nas práticas da tenepes; a interação CCCI-Interlúdio oti-

mizando a expansão prática da tenepes. 

Crescendologia: o crescendo evolutivo e parapsíquico da tenepes; o crescendo tenepes- 

-interassistência–projetabilidade lúcida; o crescendo interassistencial energético palmochacras- 

-coronochacra; a qualificação da assistência no crescendo tenepessista-conscin-grupo; o crescen-

do conscin tenepessável–conscin tenepessista autopesquisadora–conscin tenepessista 24 horas– 

–conscin ofiexista; o crescendo autoincorruptibilidade–ofiex pessoal; o crescendo recebimentos- 

-retribuições; o crescendo holocármico egocarmalidade-grupocarmalidade-policarmalidade;  

o crescendo registros tenepessológicos–atualização das práticas interassistenciais. 

Trinomiologia: o trinômio (trio) tenepessista-amparador-assistido; o trinômio tenepes 

-gescon-verpon (TGV evolutivo); o trinômio tenepes-ofiex-desperticidade; o trinômio transe pa-

rapsíquico–cérebro–paracérebro; o trinômio estado da descoincidência holossomática–insights 

extrafísicos–trabalho compartilhado com a equipex. 

Polinomiologia: o polinômio amparador do assistido–amparador do tenepessista–tene-

pessista–assistido; o polinômio estado vibracional–arco voltaico–tenepes–ofiex; o polinômio au-

tocrítica-autoincorruptibilidade-autocosmoética-autodesassédio; o polinômio tenepes–anotações– 

–reflexões–produção intelectual; o polinômio acolhimento-orientação-encaminhamento-acompa-

nhamento; o polinômio tenepessístico anotações–autorganização mentalsomática–autexposição–

–debate grupal–sinopse do artigo–revisão. 

Antagonismologia: o antagonismo raciocínio / crença; o antagonismo amparabilidade  

/ assedialidade; o antagonismo incorruptibilidade / corruptibilidade; o antagonismo altruísmo  

/ egocentrismo; o antagonismo persistência / dispersão consciencial; o antagonismo grupo do eu 

sozinho / grupo da diversidade sinérgica; o antagonismo assistência tarística / assistencialismo; 

o antagonismo suposição / autodescoberta. 

Paradoxologia: o paradoxo egocentrismo cosmoético–altruísmo inerente à tenepes;  

o paradoxo anonimato assistencial na tenepes–exposição das grafotares tenepessológicas; o pa-

radoxo discrição-abrangência do trabalho do tenepessista e do ofiexista. 

Politicologia: a democracia; a conscienciocracia; a interassistenciocracia; a parapsico-

cracia; a cognocracia; a cosmoeticocracia; a verbaciocracia; a proexocracia; a meritocracia. 

Legislogia: a lei da grupalidade; a lei da sincronicidade; a lei do maior esforço evoluti-

vo pessoal em grupo; a lei da interdependência consciencial; a lei da interassistencialidade; a lei 

da inseparabilidade grupocármica; a lei da afinidade interconsciencial; a lei da maxiproéxis. 

Filiologia: a neofilia; a tenepessofilia; a grupofilia; a comunicofilia; a conviviofilia;  

a paraconviviofilia; a fenomenofilia; a sociofilia; a parassociofilia; a assistenciofilia; a cosmoeti- 

cofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a tanatofobia; a espectrofobia; a autofobia; a acluofobia; a conviviofobia;  

a assistenciofobia; a neofobia; a comunicofobia; a proexofobia; a evoluciofobia; a tecnofobia;  

a tenepes propiciando a profilaxia das fobias. 

Síndromologia: a evitação da síndrome do perfeccionismo resguardando o autodesen-

penho interassistencial; o esforço contínuo para superação da síndrome da hipomnésia; o domínio 

da síndrome do ansiosismo evitando atropelar etapas e comprometer a qualidade dos resultados 

evolutivos almejados; a síndrome da indisciplina autopensênica; a profilaxia quanto à síndrome 

da autossantificação. 

Maniologia: a cacodemonomania (heterassédio); a teomania; a idolomania; a hagioma-

nia; a religiomania; a angelomania; a tanatomania; a autassediomania; a mania de pensar mal dos 

outros; a mania de ouvir sem escutar; a mania de não dialogar; a mania de não se colocar no lugar 

do outro. 
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Mitologia: a reperspectivação dos mitos pessoais; a desconstrução dos mitos religiosos; 

a eliminação do mito do inferno. 

Holotecologia: a grupoteca; a tenepessoteca; a convivioteca; a psicoteca; a parapsicote-

ca; a assistencioteca; a interassistencioteca; a parapercepcioteca; a somatoteca; a volicioteca;  

a recexoteca; a consciencioteca; a cognoteca; a discernimentoteca; a conscienciometroteca. 

Interdisciplinologia: a Tenepessologia; a Autopesquisologia; a Autocosmoeticologia;  

a Interassistenciologia; a Experimentologia; a Parapercepciologia; a Holomaturologia; a Paradi-

reitologia; a Paraterapeuticologia; a Parapedagogia; a Reurbanizaciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin tenepessável; a conscin tenepessista; a consciência assistida;  

a consciex amparadora de função da tenepes; a consciex amparadora de função da ofiex; a isca  

humana interassistencial lúcida; a conscin mentalsomática; o ser desperto; o ser interassistencial 

autopesquisador; a conscin enciclopedista; o grupo de pesquisas dos praticantes da tenepes;  

a conscin minipeça assistencial multidimensional. 

 

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

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

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciógrafo; 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 intelec-

tual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; 

o tenepessólogo; o ofiexista; o ofiexólogo; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor cons-

ciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetógrafo; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra;  

o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; 

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a conscienciógrafa; a consciencióloga; a conscienciômetra;  

a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista;  

a  proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcido; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelec-

tual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;  

a tenepessóloga; a ofiexista; a ofiexóloga; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora 

consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetógrafa; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de 

obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens intermissivista; o Homo 

sapiens parapsychicus; o Homo sapiens macrossomabilis; o Homo sapiens cosmoethicus; o Ho-

mo sapiens desassediator; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens proexologus; o Homo 

sapiens epicentricus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens offiexista. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: GPC-Tenepes inicial = o grupo facilitador da manutenção da responsa-

bilidade de jejunos na prática da auto e heteropesquisa tenepessista; GPC-Tenepes veterano  

= o grupo facilitador do amadurecimento assistencial do praticante após decênio de práticas. 

 

Culturologia: a cultura da Tenepessologia; a cultura do poder assistencial tenepessis- 

ta; a cultura da Interassistenciologia; a cultura da convivialidade cosmoética; a cultura da reti- 

linearidade pensênica; a cultura da Autoparapercepciologia; a cultura da Autopesquisologia; 

cultura da Grafopensenologia; a cultura da Recexologia; a cultura da verbetografia conscien-

ciológica. 
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Experimentologia. Os primeiros grupos de pesquisas tenepessológicas se formaram  

a partir da necessidade de estudo e conhecimento de conscins interessadas em iniciar, aplicar  

e manter a prática da técnica energética pessoal (tenepes). 

 

Grupologia. Consoante à Objetivologia, eis, por exemplo, em ordem funcional, 10 espe-

cialidades da Conscienciologia relacionadas aos principais objetivos do GPC-Tenepes: 

01. Pesquisologia.  Pesquisar as práticas diárias de assistência e da tenepes. 

02. Expansiologia.  Favorecer o aumento do número de praticantes da tenepes em todo 

o planeta. 

03. Intercomunicaciologia. Realizar o intercâmbio permanente de informações e vi-

vências quanto ao aperfeiçoamento técnico da tenepes. 

04. Exemplologia. Divulgar a teática da tenepes para otimizar a evolução planetária. 

05. Interassistenciologia. Buscar a condição de iscagem interassistencial consciente, 

tornando-se pião interdimensional. 

06. Autorganizaciologia. Organizar e sistematizar os resultados das pesquisa individu-

ais e grupais. 

07. Autopesquisologia. Comparar os resultados das autopesquisas e inserir na análise 

do projeto grupal. 

08. Gesconologia. Subsidiar as gestações conscienciais grafopensênicas. 

09. Taristicologia. Favorecer a participação e divulgação em eventos. 

10. Reurbanizaciologia. Desenvolver a autoconscientização multidimensional quanto 

às reurbanizações intra e extrafísicas. 

 

Cronologia. Os grupos de pesquisas da tenepes ativos (Ano-base: 2013), se reúnem 

quinzenalmente, nas sedes dos centros educacionais do IIPC. Eis, por exemplo, em ordem crono-

lógica, 5 GPCs-Tenepes em funcionamento e a data da primeira reunião oficial: 

1.  GPC-Tenepes Rio de Janeiro: 16.11.1997. 

2.  GPC-Tenepes São Paulo: 10.03.1998. 

3.  GPC-Tenepes Porto Alegre: 17.05.1998. 

4.  GPC-Tenepes Florianópolis: 05.10.2010. 

5.  GPC-Tenepessologia Intercampi: 15.01.2012. 

 

Integraciologia. O GPC-Tenepessologia Intercampi reúne virtualmente (via Skype) os 

integrantes de Natal (RN), Recife (PE) e Fortaleza (CE). Eventualmente promovem encontros 

presenciais. 

Expansiologia. Com a disseminação e expansão do conhecimento sobre a tenepes, hou-

ve aumento expressivo de praticantes no planeta. 

Pontoação. Na comunidade conscienciológica de voluntários da Cognópolis, Foz do 

Iguaçu, PR, existem 271 tenepessistas (Data-base: 16.02.2013). 

 

Grafopensenes. Consonte à Autopesquisologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 

30 temas de projetos desenvolvidos pelos GPCs-Tenepes: 

01.  Agilização de mudanças conscienciais. 

02.  Amparadores: equipe extrafísica de assistência. 

03.  Andragogia consciencial. 

04.  Ansiedade e tenepes. 

05.  Aprendizado assistencial do tenepessista. 

06.  Auto e heterassistência. 

07.  Autoconsciência multidimensional (AM). 

08.  Autoconsciencioterapia: reorganização pensênica. 

09.  Autorganização evolutiva e tenepes. 

10.  Cosmoética e tenepes. 

11.  Desempenho consciencial: desenvolvimento de trafores. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

11559 

12.  Desempenho profissional na assistência e na ofiex. 

13.  Devaneios na tenepes. 

14.  Divisão de responsabilidades: interações e reconciliações. 

15.  Epicentrismo consciencial do tenepessista. 

16.  Estado vibracional, sinalética parapsíquica e autodomínio energético. 

17.  Higidez holossomática. 

18.  Holopensene assistencial: autovivência na tenepes. 

19.  Influência da mesologia nas emoções. 

20.  Iscagem consciencial: técnicas assistenciais. 

21.  Maturidade consciencial: renovação através da tenepes. 

22.  Pressão do contrafluxo nas atividades grupais. 

23.  Reestruturação holopensênica: assédio e desassédio. 

24.  Relacionamento grupocármico: familiar, educacional e profissional. 

25.  Relatos projetivos de resgates extrafísicos. 

26.  Reprogramação existencial da proéxis. 

27.  Reurbanizações extrafísicas. 

28.  Superação do medo e da baixa autestima através da autexposição. 

29.  Sustentabilidade energética. 

30.  Tacon, tares e tenepes. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o GPC-Tenepes, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Aporte  tenepessológico:  Tenepessologia;  Homeostático. 

02.  Atitude  pró-amparador  extrafísico:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

03.  Autoparapercepciologia  ideal:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

04.  Binômio  tenepes-autopesquisa:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

05.  Extra  da  tenepes:  Tenepessologia;  Homeostático. 

06.  Iniciativa  planetária  pioneira:  Experimentologia;  Homeostático. 

07.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

08.  Inventário  da  tenepes:  Tenepessologia;  Homeostático. 

09.  Ofiexologia:  Assistenciologia;  Homeostático. 

10.  Predisponência  à  reciclagem:  Recexologia;  Homeostático. 

11.  Pré-epicon:  Epicentrismologia;  Homeostático. 

12.  Registro  tenepessista:  Tenepessologia;  Neutro. 

13.  Sinalética  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

14.  Tenepes  inspiradora:  Tenepessologia;  Homeostático. 

15.  Tenepessografologia:  Tenepessologia;  Neutro. 

 

O  GPC-TENEPES  ELEVA  O  NÍVEL  DE  INTERASSISTEN-  
CIALIDADE  TENEPESSÍSTICA,  ATRAVÉS  DA  AUTEXPOSI-
ÇÃO  E  RECICLAGEM  EXISTENCIAL,  AUXILIANDO  A  REA-
LIZAÇÃO  DA  AUTOPROÉXIS  E  A  REURBEX  PLANETÁRIA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já expôs tecnicamente o próprio labcon tenepes-

sístico? Avaliou o nível de expansão da assistência tenepessística? 

 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

11560 

Bibliografia  Específica: 

 

01.  Ferraro, Cristiane; Tenepessografia: Levantamento Bibliográfico e Proposição Taxológica; Artigo; 
Anais do VI Fórum da Tenepes & III Encontro Internacional de Tenepessistas; Foz do Iguaçu, PR; 20-22.12.10; Cons-

cientia; Revista; Trimestral; Vol. 14; N. 2; Seção: Temas da Conscienciologia; 1 cronologia; 17 enus; 55 refs.; Associa-

ção Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu. PR; Abril-Junho; 2010; pá-
ginas 282 a 297. 

02.  Homo projectius; Redação; Penta: Mega-challenge for the Human Being; Artigo; Newsletter; Trimes-

tral; Vol. 1; 9 E-mails; 3 ilus.; 2 relatos; 2 websites; International Institute of Projectiology and Conscienciology; Miami, 
FL; EUA; April-June; 1997; páginas 1 a 7. 

03.  Habib, Igor; Resultados Preliminares da Primeira Pesquisa Online sobre Tenepes; Artigo; VII Fórum da 

Tenepes & IV Encontro Internacional de Tenepessistas; Foz do Iguaçu, PR; 19-21.12.11; Conscientia; Revista; Trimestral; 
Vol. 15; N. 2; Seção: Temas da Conscienciologia; 1 cronologia; 1 E-mail; 12 enus.; 13 gráfs.; 1 ilus.; 8 tabs.; 1 nota; 

4 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Abril-
Junho, 2011; páginas 279 a 296. 

04.  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; 13 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto In-
ternacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 93, 143, 148, 176, 183, 205, 

206 e 207. 

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 micro-

biografia; 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.; Rio de Janeiro, RJ; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 
1996; páginas 79, 94, 167, 203 e 225. 

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 mi-
crobiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 

cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7,5 cm; enc.; 3ª Ed; Gratuita; Associação Internacional 

do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 174, 231, 251, 680, 877, 901, 
918, 928, 938, 962, 966, 990, 1.007 e 1.016. 

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; 7.663 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 2ª Ed.; Associação Interna-

cional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; páginas 54, 114, 226, 267, 

288, 289, 309, 402, 431, 463, 496, 656, 807, 812 a 815, 822, 826, 1.028, 1.065, 1.096, 1.113 e 1.114. 
08.  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.; Ins-

tituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); 1998; Rio de Janeiro, RJ; páginas 36, 41, 46, 94 a 96, 
100, 113, 138 e 139. 

09.  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.; Institu-
to Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1995; páginas 1 a 138. 

10.  Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari & Lour-

des Pinheiro; 378 p.; 3 Seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 2 fotos; 200 fórmulas; 14 
ilus.; 1 microbiografia;  2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos. 

12.685 megapensenes trivocabulares; 29 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Cognopo-
lis; Foz do Iguaçu, PR; 2009; pagina 209 e 329. 

11.  Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores 

Alexander Steiner; et al.; 1.232 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto; 3 gráfs.; 
42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 2 websites; glos. 300 termos; 1.907 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; 

enc.; 4ª Ed. rev. e aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; pá-

ginas 584 a 602. 

 

P. A. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

11561 

GPS    A U T O R R E V E Z A M E N T O G Ê N I C O  
( A U T E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O GPS autorrevezamentogênico é a analogia funcional com o acrônimo 

Geoposicionamento por satélite capaz de orientar o intermissivista para a convergência evolutiva 

em prol do autorrevezamento lúcido (existencial e intermissivo), assentada na autopriorização da 

Gesconologia, na autassunção da Pré-Intermissiologia e no autoprotagonismo frente à Sinergis-

mologia no aqui-agora multidimensional. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição geo deriva do idioma Grego, ge, “terra; país; re-

gião”. A palavra posicionamento vem do idioma Latim, positio, “ação de por, de colocar; posi-

ção; situação”. Apareceu no Século XX. O termo satélite provém igualmente do idioma Latim, 

satelles, “satélite, guarda de um príncipe; os cortesãos; companheiro; astro que gira em torno de 

outro”. Surgiu no Século XVII. O primeiro elemento de composição auto procede do idioma Gre-

go, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O prefixo re vem do idioma Latim, re, “retrocesso; retor-

no; recuo; repetição; iteração; reforço; intensificação”. O segundo elemento de composição vez 

provém do mesmo idioma Latim, vicem, acusativo de vix, “vez; sucessão; alternativa”. A palavra 

revezamento apareceu no Século XVIII. O terceiro elemento de composição gênico tem conexão 

com genia, derivado do idioma Grego, génos, “raça; tronco; família; descendência”. 

Sinonimologia: 1.  GPS pró-autorrevezamento lúcido. 2.  Trinômio autorrevezamentoló-

gico. 3.  Tríade orientadora do autorrevezamento lúcido. 4.  Técnica autorrevezamental Gesco-

nologia–Pré-Intermissiologia–Sinergismologia. 

Neologia. As 3 expressões compostas GPS autorrevezamentogênico, GPS autorreveza-

mentogênico inicial e GPS autorrevezamentogênico avançado são neologismos técnicos da Aute-

voluciologia. 

Antonimologia: 1.  GPS antievolutivo. 2.  GPS autestagnador. 3.  GPS errático. 4.  Tría-

de desorientadora antievolutiva. 

Estrangeirismologia: o Global Positioning System (GPS) multiexistencial; o megacur-

riculum multivitae; o Zeitgeist do momento evolutivo da próxima existência humana; a responsa-

bilidade dos elders; a neodirectrix intermissivista; o Verbetarium; o Verponarium; o Tertulia-

rium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Autocogniciologia Lúcida. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos aos tema: – Autorreve-

zamentologia: lucidez pancognitiva. Qualifiquemos gescons seriexológicas. Gescon: autolegado 

multiexistencial. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Autorrevezamentologia Lúcida; o holopensene 

pessoal do autodidatismo multisseriexológico; o holopensene da Autevoluciologia; os grafopense-

nes planejados para a otimização autorrevezamental; a grafopensenidade; os evoluciopensenes;  

a evoluciopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os prioropensenes; a prioropenseni-

dade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; o holopensene da otimização da Autocogniciologia 

rumo à Serenologia. 

 

Fatologia: o GPS autorrevezamentogênico; o calculismo cosmoético da convergência 

autocognitiva; o autorrevezamento existencial enquanto sustentáculo autocognitivo; o megadire-

cionamento gescônico a favor do continuísmo multiexistencial e intermissivo lúcido; o instrumen-

tal cosmovisiológico autorado–liderança–continuísmo evolutivo; o entrosamento do legado inter-
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missivista; a irresistibilidade de autoinclusão na megagescon grupal da Comunidade Consciencio-

lógica Cosmoética Internacional (CCCI); o autoposicionamento existencial mentalsomático pró- 

-autorrevezamento lúcido; a proatividade coordenada dos recursos conscienciológicos em prol da 

Autorrevezamentologia; o plano autobiográfico libertário; a cognição decorrente dos autorreveza-

mentos; a Autocogniciologia sempiterna potencializando a liberdade pessoal; as autovivências 

pessoais autorrevezamentais; a localização consciencial lúcida; a autopesquisa e o registro dos 

aportes e conquistas autobiográficas dignos de continuidade; o acervo conscienciográfico de ex-

periências pessoais; a evitação dos desperdícios cotidianos; o refinamento do megainteresse evo-

lutivo; o balanço autexistencial; a autocriticidade gesconográfica; o planejamento teático da me-

gagescon pessoal; o megatrafar em foco; a temática de interesse autoral; a condição plural da 

conscin ao admitir as vidas sucessivas; os dividendos evolutivos multiexistenciais; a convergência 

para a autofamiliaridade ascendente; o mentalsoma enquanto eixo existencial; a força do hábito 

cosmoético; a otimização do dinamismo autocognitivo existencial; a conquista de vivência coti-

diana lúcida facultando a continuação das tarefas pessoais, multiexistenciais exemplaristas; a pri-

orização do autorrevezamento multiexistencial lúcido enquanto indicador de inteligência evoluti-

va (IE); a admissão antecipada da condição de minipeça interassistencial lúcida no período inter-

missivo vindouro; a liderança interassistencial ensaiando a condição de minipeça lúcida no maxi-

mecanismo; a autoconsciência quanto à localização existencial atual engendrando a autolocaliza-

ção futura precoce; o GPS autorrevezamentogênico enquanto instrumento orientador para a con-

quista da autocognição lúcida rumo à Serenologia. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o esforço pessoal 

pela convergência autocognitiva multisseriexológica; o autorrevezamento intermissivo; o cultivo 

lúcido da auto-herança multidimensional; o respeito às cláusulas pétreas proexológicas; a gratidão 

seriexológica; a condição de minipeça autolúcida do Maximecanismo Multidimensional Interas-

sistencial; a colheita intermissiva; a paraidentidade intermissiva; o ensaio pró-equipex junto aos 

trabalhos de liderança intermissiva; a busca da erudição energética através da Tenepessologia;  

a tenepes sendo esteio para o atingimento do compléxis; o GPS autorrevezamentogênico enquan-

to instrumento interseriexológico multidimensional, orientador da evolução pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo conscienciológico; o sinergismo dos autotrafores; o si-

nergismo vida atual–próxima intermissão–ressoma futura; o sinergismo pluralidade assisten-

cial–singularidade autoral; o sinergismo autorado policármico–responsabilidade pré-intermissi-

va–calculismo cosmoético; o sinergismo existencial pró-evolutivo; o sinergismo catalítico da au-

tovivência cosmoética da interassistencialidade. 

Principiologia: o princípio interassistencial; o princípio da evolução consciencial;  

o princípio do megafoco mentalsomático; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princí-

pio de o menos doente assistir ao mais doente; o princípio da prioridade compulsória; o princí-

pio do ―quem procura  acha‖. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) enquanto fio condutor da Autorre-

vezamentologia Lúcida. 

Teoriologia: a teoria da serialidade das vidas sucessivas; a teoria da interprisão grupo-

cármica; a atuação teática dos intermissivistas na Enciclopédia da Conscienciologia favorecen-

do a confluência de contingenciamentos rumo à autorreeducação; a autoconscientização quanto  

à recomposição necessária na teoria das interprisões grupocármicas; a autoconscientização quan-

to à teoria da inteligência evolutiva; a autorresponsabilidade interconsciencial despertada no en-

tendimento da teoria das interprisões grupocármicas; a existência atual valendo 15 vidas intrafí-

sicas anteriores pela teoria da Era da Aceleração da História Humana; a teoria da colheita inter-

missiva; a teoria da evolução por meio dos autesforços; a teoria da grafoassistência; a teoria da 

evolução crescente. 
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Tecnologia: a técnica da circularidade multiexistencial; a técnica do confor existencial; 

a técnica de levar tudo de eito; as técnicas profiláticas de manutenção da higidez holossomática; 

a técnica do autorrevezamento existencial; a técnica do continuísmo consciencial evolutivo;  

a técnica de elaboração da retrossenha pessoal; a técnica de identificação da retrossenha pesso-

al; a técnica do entrelinhamento lógico. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico enquanto fulcro de qualificação da 

liderança interassistencial; o voluntariado conscienciológico promovendo a convergência sinér-

gica maxiproexológica; o voluntariado conscienciológico fomentando a conscienciografia pessoal  

e grupal. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico das retrocognições. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Seriexologia; 

o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível dos Escritores da Conscienciologia;  

o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Dessomatologia; o Colégio Invisí-

vel da Ressomatologia. 

Efeitologia: o efeito halo da tares. 

Neossinapsologia: a semeadura de neossinapses e paraneossinapses; o GPS autorreve-

zamentogênico enquanto cornucópia de neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o megaciclo curto–médio–longo– 

–longuíssimo prazo; o ciclo vida atual–próxima intermissão–vida futura; o ciclo infraestrutura 

do autorrevezamento–benesse na próxima vida intrafísica. 

Binomiologia: o binômio Intrafisicologia-Extrafisicologia; o binômio autorado consci-

enciológico–liderança intermissiva; o binômio fatos (intrafísicos)-versões (multidimensionais);  

o binômio identidade civil (intrafísica)–identidade extra (intermissiva); o binômio recepção-do-

ação; o binômio continuísmo-coerência. 

Interaciologia: a interação auteducação-autevolução; a interação verbete-artigo-livro; 

a interação fatos-parafatos; a interação autolegado das acumulações cognitivas–distribuição dos 

excedentes. 

Crescendologia: o crescendo tacon-tares; o crescendo assistido–líder assistencial;  

o crescendo autorrevezamento multiexistencial–autorrevezamento intermissivo; o crescendo he-

rança de autotrafares–herança de autotrafores; o crescendo primeira dessoma–segunda desso-

ma; o crescendo consciex intermissivista primeva–consciex neolíder interassistencial lúcida; 

o crescendo conscin consciencióloga parapolímata–conscin neolíder interassistencial lúcida. 

Trinomiologia: o trinômio passado-presente-futuro; o trinômio aqui-agora-já; o trinô-

mio escrita tarística–liderança cosmoética–continuidade evolutiva; o trinômio primeiro passo– 

–continuísmo–acabativa. 

Antagonismologia: o antagonismo perenidade / fugacidade; o antagonismo proativida-

de intelectual / passividade intelectual; o antagonismo curto prazo existencial / longo prazo mul-

tiexistencial; o antagonismo latência grafopensênica / dispersão consciencial; o antagonismo 

egológico autorrevezador multiexistencial (Homeostaticologia) / antepassado de si mesmo (Para-

patologia); o antagonismo maxiobjetivo multiexistencial / miniobjetivo existencial; o antagonismo 

vidas encadeadas tecnicamente / vidas sucessivas desentrosadas. 
Paradoxologia: o paradoxo best-seller superficial–low-seller esclarecedor; o paradoxo 

da escrita para si com teor tarístico universal. 

Politicologia: a conscienciocracia; a lucidocracia; a proexocracia; a bibliocracia; a cog-

nocracia; a interassistenciocracia; a evoluciocracia. 

Legislogia: as leis básicas da Evoluciologia; as leis da proéxis; as paraleis aplicadas  

à conscienciografia; a lei do retorno; a lei do maior esforço evolutivo aplicada no aqui-agora 

multidimensional; a lei de causa e efeito aplicada à tares; a Paradireitologia aplicada no autorado 

conscienciológico; as leis cósmicas da sincronicidade regendo o reencontro de conscins e consci-

exes, assistidos e assistentes. 
Filiologia: a cogniciofilia; a taristicofilia; a proexofilia. 

Fobiologia: a profilaxia da tanatofobia. 
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Sindromologia: a superação da síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB). 

Holotecologia: a proexoteca; a consciencioteca; a sinergeticoteca; a sincronoteca; a con-

vivioteca; a energeticoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Conscienciografologia; a Pré-intermissiolo-

gia; a Seriexologia; a Sinergisticologia; a Experimentologia; a Mentalsomatologia; a Holomaturo-

logia; a Cosmovisiologia; a Reurbexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a consréu assistível; a isca humana lúcida; o ser desperto; 

o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o autor; o verbetógrafo; o verbetólogo; o acoplamentista; o agente re-

trocognitor; 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 dupló-

logo; 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 tene-

pessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata;  

o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a autora; a verbetógrafa; a verbetóloga; a acoplamentista; a agente retro-

cognitora; 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 dupló-

loga; 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 tene-

pessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens multiexistentialis; o Homo sapiens scriptor; o Homo sa-

piens lider; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens 

autocognitor; o Homo sapiens proexogenicus; o Homo sapiens teaticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: GPS autorrevezamentogênico inicial = o direcionamento à priorização 

existencial gesconográfica e sinérgica do líder aprendiz e autor estreante, preparando-se para  

o primeiro autorrevezamento lúcido; GPS autorrevezamentogênico avançado = o direcionamento 

à priorização existencial gesconográfica e sinérgica do líder maduro e autor veterano, preparando- 

-se para o próximo autorrevezamento lúcido. 

 

Culturologia: a cultura do autorrevezamento lúcido; a cultura da seriexialidade; a cul-

tura da interassistencialidade; a cultura da autocognição; a cultura da megafraternidade; a cul-

tura do sinergismo; a cultura da liderança cosmoética. 

 

Autopesquisa. Segundo a Autevoluciologia, eis 21 exemplos de componentes otimiza-

dores do GPS autorrevezamentogênico, relacionados em 3 eixos, expostos em ordem alfabética,  

a serem autopesquisados e qualificados: 

 

A.  Gesconologia: 

01.  Autobagagem cognitiva: capitalizada; qualificada; explicitada. 

02.  Autopesquisas profícuas: aprofundadas; cotejadas; publicadas. 
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03.  Autorganização alavancadora: pormenorizada; vivenciada; expandida. 

04.  Autorreciclagens conscienciográficas: iniciadas; enfrentadas; superadas. 

05.  Autovivências esclarecedoras: empenhadas; calculadas; registradas. 

06.  Neorrealismo pessoal: reconhecido; refletido; ajustado. 

07.  Temática prioritária: levantada; analisada; desenvolvida. 

 

B.  Pré-Intermissiologia: 

08.  Autexemplarismo traforista: autesforçado; heterossuperável; autoimperdoador. 

09.  Autoprotagonismo proexológico: autogovernado; coordenado; lúcido. 

10.  Fraternismo vivenciado: benigno; heteroperdoador; autotransafetivo. 

11.  Interconvivialidade evolutiva: entrosada; compreensiva; harmônica. 

12.  Liderança cosmoética: reposicionada; calculada; qualificada. 

13.  Voliciolina ascendente: autodeterminada; resoluta; transcendente. 

14.  Voluntariado ativo: conscienciocêntrico; teático; tarístico. 

 

C.  Sinergismologia: 

15.  Articulação proxêmica: o escritório verponogênico; o domicílio proexogênico;  

a Geopolítica Evolutiva. 

16.  Confluência social: a dosagem conviviológica; as negativas superavitárias; as inter-

cessões oportunas; a Interconviviologia Produtiva. 

17.  Congraçamento das companhias: a valorização dos compassageiros evolutivos; as 

iniciativas grupais em neopatamar; a Intermissiologia Teática. 

18.  Conjugação dos aportes existenciais: a capitalização dos recebimentos; a Autopro-

exologia Maximizada. 

19.  Convergência autobiográfica: as tendências holobiográficas respeitadas; a linha 

proexológica assumida; a Autobiografologia Proexogênica. 

20.  Coordenação cronêmica: o momento evolutivo; a precisão do timing ideal; a Cro-

noproexologia Lúcida. 

21.  Harmonização do holossoma: a integração veicular máxima; a compensação inter-

veicular assumida; a Holossomatologia Homeostática. 

Autocogniciologia. Mediante a Autorretrospectivologia, as autovivências intrafísicas re-

ciclogênicas chancelam as autapreensões intermissivistas, compondo a espiral evolutiva autocog-

nitiva. 

Autolegadologia. Segundo a Autoprospectivologia, as tentativas lúcidas de retenção ho-

lomnemônica da teática evolutiva no aqui-agora multiexistencial, através da Conscienciografolo-

gia, potencializam o êxito de futuras gescons em neopatamar evolutivo, compondo o autolegado 

interseriexológico. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o GPS autorrevezamentogênico, indicados para a expan-

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

sados: 

 01. Autocomprometimento:  Proexologia;  Neutro. 

 02. Autocompromisso  multidimensional:  Multidimensiologia;  Homeostático. 

 03. Autoinclusão  verbetográfica:  Autorrevezamentologia;  Homeostático. 

 04. Autorado  holocármico:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

 05. Autorrevezamento  multiexistencial:  Autorrevezamentologia;  Homeostático. 

 06. Colheita  intermissiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

 07. Conhecimento  prévio:  Autocogniciologia;  Neutro. 

 08. Espólio  autorrevezador:  Autorrevezamentologia;  Neutro. 
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 09. Garantia  evolutiva:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

 10. Indício  multiexistencial:  Autorrevezamentologia;  Neutro. 

 11. Iniciativa  pessoal:  Voliciologia;  Neutro. 

 12. Interitemização:  Autorrevezamentologia;  Homeostático. 

 13. Política  do  autorado  conscienciológico:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

 14. Prévia  autorrevezamental:  Autorrevezamentologia;  Neutro. 

 15. Sinergismo  conscienciológico:  Sinergisticologia;  Homeostático. 

 

O  GPS  AUTORREVEZAMENTOGÊNICO  INSTRUMENTALIZA  

O  INTERMISSIVISTA  AUTEMPENHADO  NA  BUSCA  CONTI-
NUADA  DA  AUTOCOGNICIOLOGIA  LÚCIDA,  REFORÇANDO  

ADCONS  E  SEMEANDO  NEOCONS  INTERDIMENSIONAIS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já compreende a importância do autorreveza-

mento lúcido? Em escala de 1 a 5, qual o nível do esforço pessoal empregado no trinômio Gesco-

nologia–Pré-Intermissiologia–Sinergismologia? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holoci-
clo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites; 

alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 1262 a 1264. 

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 Interna-

cional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; páginas 987 e 988. 

 

D. D. 
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G R A D I E N T E    D E    CO M P R E E N S Ã O  
( A U T O C O G N I C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O gradiente de compreensão é o espectro das gradações multifacetadas  

e multiníveis do entendimento dinâmico de temas simples ou complexos, incluindo a autocogni-

ção, evidenciando o processo de ressignificação contínua inerente à cognição e paracognição das 

consciências. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo gradiente vem do idioma Latim gradiens, particípio de gradi, “ca-

minhar”. Apareceu no Século XX. O vocábulo compreensão procede também do idioma Latim, 

comprehensio, radical de comprehensum, supino de comprehendere, “compreender; prender; apo-

derar-se; pegar; encerrar; conceber; abarcar; abranger; atrair”. Surgiu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Espectro de compreensão. 2.  Gradiente de entendimento. 3.  Grada-

ção da compreensão. 

Neologia. As 4 expressões compostas gradiente de compreensão, gradiente de auto-

compreensão, gradiente de intercompreensão e gradiente de omnicompreensão são neologismos 

técnicos da Autocogniciologia. 

Antonimologia: 1.  Gradiente de incompreensão. 2.  Mosaico de compreensões. 3.  Mo-

nocompreensão. 

Estrangeirismologia: o dégradé da intrarticulação intelectiva; o step by step da aprendi-

zagem ad aeternum; o continuum da autocognição dinâmica; o upgrade cognitivo; a autoconsci-

entização gradual do curriculum plurivitae evidenciando a semperaprendentia evolutiva; os pe-

quenos insights cotidianos ampliando progressivamente a autocognição; a aquisição gradativa do 

savoir-faire. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à metacognição. 

Megapensenologia. Eis 8 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Inexiste 

compreensão absoluta. Compreensão: aquisição progressiva. Ninguém sabe tudo. Todos sabem 

algo. Compreensão exige autesforço. Compreensão exige tempo. Os significados mudam. Apren-

der é reaprender. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autocognição; o holopensene pessoal gerador 

das neocompreensões; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; a busca pela pensenidade cosmo-

visiológica; os ortopensenes; a ortopensenidade; a maxiamplitude autopensênica; o holopensene 

catalisador de neoaprendizagens; a ampliação da liberdade autopensênica; o holopensene da in-

vestigação autopensênica; o holopensene cosmoético da conscin compreensiva; a leitura multifa-

cetada dos campos pensênicos interdimensionais, permitindo a compreensão dos holopensenes di-

versificados; a leitura e interpretação parapsíquica das entrelinhas pensênicas; a compreensão crí-

tica da influência da própria pensenidade na composição dinâmica dos holopensenes; o gradiente 

de compreensão coletivo constituindo a massa crítica indutora do holopensene favorável às neo-

compreensões evolutivas. 

 

Fatologia: o gradiente de compreensão; a progressividade da aprendizagem; o processo 

gradual da compreensão de temas complexos; o acréscimo no conhecimento; o fato de sempre po-

der-se compreender mais; as aproximações sucessivas; o novo entendimento do assunto já anteri-

ormente compreendido a partir da reconsideração mais madura; a apreensão do significado; a mu-

dança de sentido; a ampliação das referências pessoais; a conscientização da compreensão;  

a compreensão da compreensão; a compreensão da incompreensão; a incompreensão da incom-
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preensão; o discernimento das nuances anteriormente indistinguíveis; os diversos níveis de pro-

fundidade da compreensão; a impossibilidade de dominar temas complexos da noite para o dia;  

a familiaridade crescente com os temas de estudo; o aumento gradativo da precisão e especifici-

dades dos significados; o aumento da capacidade intelectual propiciando maior amplitude das 

compreensões; os entretons singulares das associações sutis de ideias; a ampliação do campo ide-

ativo; a verdade sempre relativa, mesmo a de ponta; o direito do aprendiz de não entender imedia-

tamente; as ampliações de perspectivas; o incremento diário do autoconhecimento; o conhecimen-

to tácito; a construção do significado e parassignificado; o incremento cognitivo; a complexifica-

ção da rede conceitual; a autaprendizagem evoluciológica voluntária; a vontade de compreender; 

a metacognição; a descoberta da relevância; a concepção idiográfica das consciências singulares; 

o preenchimento das lacunas do conhecimento; a identificação das falhas despercebidas; a ilusó-

ria pretensão de ter a última palavra sobre qualquer tema; a compreensão singular, idiossincrática, 

de determinado conceito pelas conscins particulares; a inteligência prática evidenciando compre-

ensões subjacentes; o esquecimento; os dicionários cerebrais; a expansão do autopolineuroléxico; 

a responsabilidade pessoal e intransferível pela autaprendizagem ininterrupta; a compreensão da 

natureza multiforme de conteúdos evolutivos avançados; a maturidade reflexiva; o domínio gra-

dual, progressivo, não linear e demorado de qualquer campo conceitual científico de ponta; a con-

sideração de perspectivas distintas; o trânsito flexível e desinibido entre diversas áreas de conhe-

cimento; as fertilizações cruzadas de ideias advindas de áreas de conhecimento distintas; a cons-

trução da erudição e da polimatia; a aquisição progressiva da autonomia intelectual, emocional, 

moral e parapsíquica; a escrita organizadora e ampliadora das compreensões diversas; o processo 

da análise-síntese ad infinitum; o conhecimento na condição de ferramenta reflexiva sobre o mun-

do e sobre si próprio; a observação sistemática das realidades plurais e multifacetadas descons-

truindo entendimentos estáticos e estereotipados; a complexidade da tessitura das significações;  

o mapa proéxico das compreensões relevantes; os degraus da sapiência evolutiva; o universalismo 

das abordagens poliédricas. 

 

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

da cognição multidimensional; a autoconscientização multidimensional (AM); a intensificação da 

sinalética energética e parapsíquica pessoal; o autesforço em direção à megaconscientização das 

pararrealidades; as sutilezas e nuances da autocompreensão parapsíquica; a pangrafia ampliadora 

das paraperspectivas; o amparo de função paradidático do professor multidimensional; o amparo 

extrafísico de função parametodológico do pesquisador multidimensional; a mediação interdi-

mensional de significados; os campos comunicativos interdimensionais; a ampliação da inteligên-

cia evolutiva (IE); a retrocognição desencadeadora de autocompreensões grupocármicas; o desen-

volvimento da alfabetização parapsíquica; o Curso Intermissivo (CI) catalisador das paracompre-

ensões maxiproexológicas; o fio da meada da recuperação de cons através de caminhos insuspei-

tos; o registro paraperceptivo ampliador das compreensões; o fenômeno da cosmoconsciência;  

a Central Extrafísica da Verdade (CEV). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo gradiente de compreensão–gradiente de realização; o si-

nergismo autocompreensão-heterocompreensão; o sinergismo leitura parapsíquica–interpreta-

ção multidimensional; o sinergismo erudição-parapsiquismo; o sinergismo ampliação da com-

preensão–diminuição do sectarismo. 

Principiologia: o princípio da incerteza do conhecimento; o princípio da paraprendiza-

gem ininterrupta; o princípio da descrença (PD) aplicado à autocognição; o princípio do anties-

tupro evolutivo evidenciando a compreensão das incompreensões alheias; o princípio da compre-

ensão interassistencial. 

Codigologia: a depuração gradativa do entendimento do código pessoal de Cosmoética 

(CPC). 
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Teoriologia: a teoria dos campos Conceituais de Gerard Vergnaud (1933–); a teoria da 

zona de desenvolvimento proximal de Lev Semenovitch Vygotsky (1896–1934); a teoria da semi-

ose de Charles Sanders Peirce (1839–1914); a teoria do pensene; a teoria da megacomplexidade 

da consciência. 

Tecnologia: a técnica da circularidade; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica 

do detalhismo; a técnica da exaustividade; a técnica dos 50 dicionários; a técnica do escriba in-

terdimensional; a técnica da revisão gráfica parapsíquica. 

Voluntariologia: a aplicação voluntária das autocompreensões em favor da interassis-

tência; o vínculo consciencial do voluntariado conscienciológico tarístico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Paraeduca-

ção; a intimidade crescente com o laboratório pessoal; a exploração pacífica do microuniverso 

consciencial enquanto amplificador do megalaboratório autocognitivo; o laboratório conscien-

ciológico da vida humana. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Cogniciologia; o Colégio Invisível da Mentalsoma-

tologia; o Colégio Invisível da Parapedagogia; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos. 

Efeitologia: o efeito da associação de ideias na ampliação da compreensão; o efeito das 

compreensões prévias na sustentação de novas compreensões; o efeito das compreensões prévias 

na inibição de novas compreensões; o efeito de longo prazo do investimento intelectual sistemáti-

co; o efeito do holopensene do ambiente de aprendizagem evolutivo nas compreensões multiface-

tadas; o efeito da criticidade cosmoética na Intercompreensiologia; o efeito da pluralidade de re-

ferências na compreensão universalista; a pacificação íntima sendo efeito da compreensão evolu-

tiva. 

Neossinapsologia: a ampliação das neossinapses através das aprendizagens significati-

vas; a construção da base neossináptica ampliando o receptáculo de ideias extrafísicas de ponta; 

a neossináptica verponológica da criatividade multidimensional. 

Ciclologia: o ciclo eterno significação-ressignificação; o ciclo da reaprendizagem con-

tínua; o ciclo interassistencial aprender-ensinar; o ciclo da semiose. 

Enumerologia: o significado da compreensão; a acurácia da compreensão; a extensão 

da compreensão; a profundidade da compreensão; a riqueza da compreensão; a nuance da com-

preensão; a relevância da compreensão. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio da autaprendizagem teá-

tica hands on–minds on; o binômio leitura-reflexão; o binômio Autopesquisologia-Autodescren-

ciologia. 

Interaciologia: a interação abertismo consciencial–criticidade cosmoética; a interação 

cognitiva entre conhecimentos novos e antigos; a interação cérebro-paracérebro; a interação en-

tre cognições própria da interaprendizagem; as interações autocognitivas crescentes. 

Crescendologia: o crescendo compreensão teórica–compreensão teática; o crescendo 

monovisão-plurivisão-cosmovisão; o crescendo compreensão unidimensional–compreensão mul-

tidimensional; o crescendo minicompreensão-megacompreensão; o crescendo compreensão ingê-

nua–compreensão avançada; o crescendo conhecimento paradigmático–conhecimento interpara-

digmático; o crescendo dinâmico autocognição-autopancognição; o crescendo doxa-episteme-so-

phia; o crescendo da expertise evolutiva. 

Trinomiologia: o trinômio aprender-aprender-aprender; o trinômio estudo-pesquisa- 

-experimentação; o trinômio autopesquisa-autexperimentação-autevolução; o trinômio teoria– 

–extrapolacionismo–vivência diária; o trinômio magister dixit dogmático–autexperiência des-

crenciológica–autexemplarismo evolutivo. 

Polinomiologia: o polinômio aprender a aprender–aprender a ensinar–ensinar a apren-

der–ensinar a ensinar. 

Antagonismologia: o antagonismo compreensão / incompreensão; o antagonismo com-

preensão estática / compreensão dinâmica; o antagonismo superficialidade / profundidade; o an-

tagonismo estereótipo vulgar do tema / visão séria do assunto. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

11570 

Paradoxologia: o paradoxo implícito da expressão ―eu já sei‖; o paradoxo de compre-

ender mais com menos informação, próprio do aprendiz veterano; o paradoxo de questionar 

mais, quando se compreende mais; o paradoxo da incompreensão compreendida. 

Politicologia: a política da distribuição ampla e democrática do conhecimento, sociali-

zando e fomentando novas compreensões. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à autaprendizagem. 

Filiologia: a compreensiofilia; a bibliofilia; a pesquisofilia; a evoluciofilia; a neofilia ex-

pansível; a criticofilia cosmoética abaladora das autocertezas absolutas; a descrenciofilia. 

Fobiologia: a evitação da bibliofobia; a descrenciofobia própria do dogmatismo; o medo 

de não saber evidenciando a concepção rígida da compreensão; o medo de saber evidenciando  

a fuga da responsabilidade pelo autoconhecimento. 

Sindromologia: a síndrome do impostor; a síndrome da dispersão consciencial dificul-

tando a profundidade da compreensão; a síndrome do justiceiro atravancando a intercompreen-

são; a síndrome do pensamento único impedindo a pluralidade das interpretações. 

Maniologia: a evitação da mania de achar já saber tudo; a evitação da mania de consu-

mir certezas ao invés da lançar-se a autexperimentações descrenciológicas. 

Mitologia: o mito da compreensão estática, fixa e acabada; o mito da aprendizagem 

sem autesforço; o mito da tábula rasa; o mito da compreensão fácil; o mito das certezas absolu-

tas propagado pelas religiões e ideologias sectárias. 

Holotecologia: a cognoteca; a parapedagogoteca; a encicloteca; a experimentoteca;  

a mentalsomatoteca; a heuristicoteca; a autopesquisoteca; a parapercepcioteca. 

Interdisciplinologia: a Autocogniciologia; a Cogniciologia; a Autometacogniciologia;  

a Intercogniciologia; a Neossinapsologia; a Pesquisologia; a Parepistemologia; a Parametodolo-

gia; a Autexperimentologia; a Mentalsomatologia; a Parapercepciologia; a Cosmovisiologia;  

a Holomaturologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a consciência compreensiva; a conscin enciclopedista; a consciência poliédrica. 

 

Masculinologia: o aprendiz evolutivo; o estudante parapsíquico; o parapreceptor;  

o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o intermissivista; o completista; o comunicólogo; 

o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o du-

plólogo; 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 ofie-

xista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o verbetólogo. 

 

Femininologia: a aprendiz evolutiva; a estudante parapsíquica; a parapreceptora;  

a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a intermissivista; a completista; a comunicólo-

ga; 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 ofi-

exista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a verbetóloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens comprehensivus; o Homo sapiens semperaprendens; o Ho-

mo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens autolucidus;  

o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens heuristicus; o Homo sapiens progressivus; o Homo 

sapiens cosmovisiologus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: gradiente de autocompreensão = a gradação do entendimento dinâmico 

autopesquisológico; gradiente de intercompreensão = a gradação do entendimento dinâmico inte-

rassistenciológico; gradiente de omnicompreensão = a gradação do entendimento dinâmico evolu-

ciológico próprio da megaconscientização. 

 

Culturologia: a evitação da cultura da superficialidade; a cultura da paraprendizagem; 

a cultura do esclarecimento; a cultura da aprendizagem contínua ao longo das vidas; a cultura 

da Pesquisologia; a cultura da empatia interassistencial; a cultura da intercompreensão; a cultu-

ra da intelectualidade cosmoética; a Multiculturologia Multidimensional da Conscienciologia. 

 

Taxologia. Tendo em vista a Cosmovisiologia, o gradiente de compreensão apresenta, no 

mínimo, 5 dimensões qualitativas e interarticuladas concernentes à natureza pluridimensional de 

qualquer tema de estudo ou pesquisa, dispostas em ordem alfabética: 

1.  Conhecimentos: a natureza epistemológica da compreensão; as redes conceituais, 

coerentes, ricas e organizadas; o conjunto de exemplos e de generalizações fundamentadas; as 

crenças intuitivas gradativamente reelaboradas e transformadas; a complexificação crescente das 

conexões pensênicas interdimensionais; o abandono da concepção de conhecimento como acúmu-

lo de fatos e informações isoladas e desconectadas. 

2.  Consciência: a natureza consciencial da compreensão; a compreensão construída pe-

las consciências individuais e singulares em interação com outras consciências individuais e sin-

gulares; a intercognição; a compreensão evolutiva; o gradiente de compreensão da própria autex-

pressão interativa; o abandono da concepção de conhecimento fora da consciência. 

3.  Formas: a natureza comunicológica da compreensão; o domínio dos gêneros comu-

nicativos; a compreensão e uso de sistemas de signos, parassignos e linguagens diversificadas;  

a consideração do contexto e da audiência; a comunicação apropriada; a mediação pensênica dos 

significados; o compartilhamento e a distribuição interassistencial e aberta dos conhecimentos te-

áticos; o abandono das formas dogmáticas de imposição de verdades, mesmo as relativas. 

4.  Métodos: a natureza metodológica da compreensão; o ceticismo otimista cosmoético; 

os procedimentos e paraprocedimentos de construção e validação do conhecimento; os métodos, 

os paramétodos e os critérios elaborados pelas consciências, influindo nos diferentes graus de 

confiabilidade; as metodologias e parametodologias descrenciológicas; o abandono da ideia de 

conhecimento inquestionável. 

5.  Objetivos: a natureza intencionológica da compreensão; a consciência dos objetivos, 

dos interesses e das intenções; os motivos e as motivações; os múltiplos usos do conhecimento  

e as consequências egocármicas, grupocármicas e policármicas; a autonomia e a autoria; a antiin-

genuidade; a Cosmoética; o abandono da concepção de conhecimento isento ou neutro. 

 

Tipologia. De acordo com a Voliciologia, eis pelo menos 2 tipos de aquisição da com-

preensão, segundo o nível de lucidez e prioridades da consciência: 

1.  Aleatória. A compreensão não intencional e não sistemática de assuntos diversos, ad-

vinda das vivências e autexperiências cotidianas aleatórias. 

2.  Sistemática. A compreensão intencional e sistemática de assuntos prioritários, advin-

da de estudos, pesquisas e autexperimentações motivadas pela vontade. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o gradiente de compreensão, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Afinidade  cognitiva:  Autocogniciologia;  Homeostático. 
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02.  Apreensibilidade:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

03.  Autocognição  gratificante:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

04.  Compreensão  da  Conscienciologia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

05.  Compreensibilidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

06.  Consciência  poliédrica:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

07.  Domínio  cognitivo:  Autocogniciologia;  Neutro. 

08.  Educação  infinita:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

09.  Hiperacuidade  pancognitiva:  Holocogniciologia;  Homeostático. 

10.  Incompreensão:  Compreensiologia;  Nosográfico. 

11.  Megaconhecimento  organizado:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

12.  Paracompreensibilidade  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

13.  Princípio  da  compreensão  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostá-

tico. 

14.  Saber:  Serenologia;  Neutro. 

15.  Saber  transversal:  Autocogniciologia;  Neutro. 

 

O  GRADIENTE  DE  COMPREENSÃO  DAS  AUTOPRIORIDA-
DES  EVOLUTIVAS  E  COSMOÉTICAS,  PROGRESSIVAMEN-

TE  CONSTRUÍDO  NAS  AUTOVIVÊNCIAS  TEÁTICAS,  AMPLIA   
AS  CONEXÕES  INTERASSISTENCIAIS  DA  CONSCIÊNCIA. 

 

Questionologia. Como avalia você, leitor ou leitora, o nível de autenfrentamento das 

compreensões prioritárias? Admite a infinitude das compreensões ou se contenta com o já enten-

dido? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Camillo, Regina; A Cognição Multidimensional e o Modelo Parepistemológico Evolutivo; Artigo; I Sim-

pósio de Paraciência; Foz do Iguaçu, PR; 17-18.05.2014. 1 E-mail; 3 enus.; 6 ilus.; 13 refs; Associação Internacional de 

Pesquisologia para Megaconscientização (RECONSCIENTIA); Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 9 a 27. 
2.  Rúdio, Victor Franz; Compreensão Humana e Ajuda ao outro; 96 p.; 5 caps.; 6 enus.; 1 foto; 1 microbio-

grafia; 1 website; 21 x 14 cm; br.; 3ª Ed.; Editora Vozes; Petrópolis, RJ; 1990; páginas 85 a 94. 
3.  Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holoci-

clo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites; 

alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 353 a 356, 1.149  
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G R A D I E N T E    RE C I N O L Ó G I C O  
( P A R A R R E U R B A N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O gradiente recinológico é a variação do progresso da renovação íntima da 

consciência, ao longo da seriéxis, desde o resgate na Baratrosfera, passando pelo Curso Intermis-

sivo (CI), até a conquista da condição de líder interassistencial, evidenciando a qualificação de 

manifestações pensênicas mais homeostáticas e cosmoéticas, coadjutoras das reurbanizações intra 

e extrafísicas do planeta Terra. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo gradiente vem do idioma Latim gradiens, particípio de gradi, “ca-

minhar”. Apareceu no Século XX. O prefixo re vem do idioma Latim, re, “retrocesso, retorno, re-

cuo; repetição; iteração; reforço; intensificação”. O termo ciclo deriva também do idioma Latim, 

cyclus, “período de anos”, e este do idioma Grego, kyklós, “círculo; roda; esfera”. Apareceu no 

Século XVIII. O prefixo intra provém do mesmo idioma Latim, intra, “dentro de; no interior de; 

no intervalo de”. O vocábulo consciência procede igualmente do idioma Latim, conscientia, “co-

nhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, 

e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O elemento de com-

posição logia deriva do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento 

sistemático de 1 tema”. 

Sinonimologia: 1.  Variação gradativa das recins. 2.  Gradiente da renovação intracons-

ciencial. 3.  Gradiente autevolutivo. 

Neologia. As 4 expressões compostas gradiente recinológico, minigradiente recinológi-

co, maxigradiente recinológico e megagradiente recinológico são neologismos técnicos da Parar-

reurbanologia. 

Antonimologia: 1.  Invariabilidade das recins. 2.  Imutabilidade da renovação intracons-

ciencial. 3.  Gradiente antievolutivo. 4.  Fossilização autevolutiva. 

Estrangeirismologia: a megarrecin enquanto upgrade evolutivo; o strong profile da 

conscin na decisão quanto às autossuperações; a evolutionary leadership; o turning point consci-

encial; o Recexarium; o modus vivendi reurbexológico; a ideia fundamental contida na saudação 

extrafísica sursum conscientia enquanto megafoco das consciências. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à relevância das megarreciclagens intraconscienciais. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Megarrecins: 

êxito reurbexológico. 

Coloquiologia: a virada de mesa autevolutiva. 

Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética e classificadas em  

2 subtítulos: 

1. “Liderança. O futuro imediato da conscin intermissivista é a liderança interassisten-

cial”. 

2. “Reurbexologia. O objetivo maior da Reurbexologia é a dinamização da evolução de 

todas as consciências”. “No universo da Reurbexologia, a ordem cronológica do desenvolvimento 

dos trabalhos assistenciais vem sendo até aqui: 1. Pararreurbanologia; 2. Paratransmigraciolo-

gia; 3. Conscienciologia; 4. Curso Intermissivo; 5. Comunex Pandeiro; 6. Cognópolis; 7. Comu-

nex Interlúdio; 8. Enciclopédia da Conscienciologia”. 

 

Unidade. A unidade de medida da reurbex é a megarrecin. 
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II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal das renovações íntimas; a promoção gradual de 

pensenes mais hígidos contribuindo para a harmonização de ambientes e consciências; a limpeza 

gradativa dos rastros autopensênicos; a reciclagem de holopensene patológico de vidas pretéritas; 

o papel da reciclagem íntima dos antigos traços conscienciais na eliminação de holopensene pato-

lógico; a ausência da fôrma holopensênica, ao renascer em nova geografia, favorecendo as recins 

e recéxis; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; a reestruturação pensênica; o holopensene da 

autoconsciência quanto à intermissibilidade; o holopensene da Holocarmologia; o holopensene 

pessoal da autorreeducação; os neopensenes; a neopensenidade; a ancoragem ortopensênica; os 

ortopensenes; a ortopensenidade; a liberdade ortopensênica; o materpensene assistencial; o holo-

pensene pessoal reurbexológico. 

 

Fatologia: o gradiente recinológico; a taxa de continuísmo das autorrecins; o grau reci-

nológico do vírus ao Serenão; a reeducação consciencial continuada; a progressão das autossupe-

rações evidenciando o atendimento à chamada geral ao megafoco da Evoluciologia; a vontade 

férrea e o esforço pessoal cosmoéticos aplicados nas autoconquistas evolutivas; a opção pela aute-

volução; a opção pela antivitimização; a opção pela interassistência; a opção pelo autenfrenta-

mento interassistencial frente aos assediadores; a assunção do autocompromisso proexológico;  

o convívio profícuo com colegas intermissivistas ao modo de cenários retrocognitores dos com-

promissos proexológicos; o aproveitamento das oportunidades evolutivas; a interassistência pro-

movendo a evolução conjunta do grupo evolutivo; o calculismo interassistencial na identificação 

e dinamização da recin prioritária; o corpus de conhecimento da Conscienciologia enquanto ferra-

menta de aceleração recinológica; os campi conscienciocêntricos ao modo de incubadoras reciclo-

gênicas dinamizadoras da autevolução; o incremento das renovações pessoais favorecendo a as-

sunção da liderança na tares; a identificação e superação de trafares pessoais promotores de rap-

port com os potenciais assistidos; o investimento na autorreeducação proporcionando a identifica-

ção do público alvo assistencial; as autossuperações enquanto pré-requisito para o resgate dos ex-

-companheiros do passado; a megarrecin enquanto objetivo da reurbex; a megarrecin enquanto 

troca do megatrafar pelo megatrafor; a virada do megassediador enquanto exemplarismo aos anti-

gos comparsas; as autossuperações favorecendo a autolibertação das interprisões; a megagescon 

enquanto repositório dos autaprendizados exemplaristas; a reciclogenia fomentada pelo Neoenci-

clopedismo; a assunção da identidade interassistencial; a profissionalização da assistência; a Pré- 

-Intermissiologia oportunizando a qualificação da consciência enquanto líder interassistencial;  

a desperticidade alcançada na Pré-Intermissiologia; a Era da Aceleração da Evolução. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático nos momentos de-

cisivos de megassuperações; o resgate na Baratrosfera enquanto oportunidade megarrecinológica; 

a viragem intraconsciencial ao passar pelo Curso Intermissivo; o CI promovendo a primeira me-

garrecin da consciência; a viragem intermissiva aceleradora da recin; a assistência dos amparado-

res extrafísicos favorecida pela autodecisão pelo incremento recinológico; a recuperação de me-

gacons; a viragem da consciex assediadora facilitada pelo exemplarismo da conscin; o bonde ex-

trafísico formado a partir do ex-líder baratrosférico, agora assistente cosmoético; o posicionamen-

to reciclogênico esclarecendo consciexes, amigas do passado, ao modo de exemplarismo; o Neo-

enciclopedismo enquanto parestratégia da reurbanização extrafísica; o autocompromisso assumi-

do de resgate das consciências na Baratrosfera; as visitas à última paraprocedência; a comunex 

Pombal; a relação Cognópolis Foz–comunex Interlúdio favorecendo a qualificação de líderes in-

terassistenciais; o engajamento da consciência enquanto minipeça do maximecanismo reurbaniza-

dor; a Era da Reurbanização Extrafísica (reurbex). 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autoconscienciometria-autoconsciencioterapia na dina-

mização do gradiente recinológico; o sinergismo das reciclagens da conscin intermissivista resi-

dente no holopensene cognopolitano; o sinergismo da reciclagem a partir da realização continu-

ada das atividades conscienciológicas; o sinergismo megarrecin intermissiva–megarrecin intrafí-

sica. 

Principiologia: o princípio do dinamismo evolutivo; o princípio do exemplarismo pesso-

al (PEP); o princípio da evolução interassistencial. 

Codigologia: o código de prioridades pessoais; o código pessoal de Cosmoética (CPC) 

aplicado à autoqualificação interassistencial. 

Teoriologia: a teoria da reurbex; a teoria da Pré-Intermissiologia. 

Tecnologia: as paratecnologias parapedagógicas do Curso Intermissivo embasando  

a autorreeducação consciencial; a coragem e vontade firme na aplicação da técnica da reciclagem 

intraconsciencial; as técnicas de recuperação de megacons; as técnicas conscienciológicas oti-

mizando alcançar a desperticidade nesta vida intrafísica; as técnicas de maior aproveitamento das 

oportunidades evolutivas aplicadas à Pré-Intermissiologia; as técnicas de autoqualificação da 

liderança interassistencial; a técnica de viver evolutivamente. 

Voluntariologia: o voluntariado da Conscienciologia enquanto oportunidade de incre-

mento das renovações pessoais. 

Laboratoriologia: os laboratórios conscienciológicos enquanto ferramentas autopesqui-

sísticas; o labcon vivencial ao modo de exemplarismo. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Pararreurbanologia; o Colégio Invisível da Evolu-

ciologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio 

Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível dos 

Serenões. 

Efeitologia: os efeitos evolutivos do resgate extrafísico; os efeitos do Curso Intermissi-

vo; os efeitos da viragem intermissiva; os efeitos do conhecimento das verpons conscienciológi-

cas; o efeito reciclogênico da vivência na Cognópolis; o efeito das recins pessoais nos compassa-

geiros evolutivos; os efeitos da reurbex no planeta Terra demandando neoposicionamento exis-

tencial. 

Neossinapsologia: as paraneossinapses adquiridas no CI visando proéxis avançada; as 

neossinapses resultantes da megarrecin. 

Ciclologia: a reurbex promovendo a agilização do ciclo evolutivo pessoal; a aceleração 

do ciclo holocármico libertário; o neociclo evolutivo pessoal a partir da participação no CI; o ci-

clo megarrecinológico resgatado-resgatante; o ciclo amparando-amparador; a Reurbanologia 

afetando o ciclo multiexistencial das consciências; o ciclo evolutivo planetário Hospital-Escola. 

Enumerologia: o gradiente de intermissivismo; o gradiente de autolucidez; o gradiente 

de autocompromisso; o gradiente de autorreciclagem; o gradiente de autexemplarismo; o gradi-

ente de interassistencialidade; o gradiente de amparabilidade. 

Binomiologia: o binômio robéxis-reurbex; o binômio autolucidez–aceleração evolutiva; 

o binômio disponibilidade reciclogênica–amparo de função. 

Interaciologia: a melhoria da interação evolutiva Socin-Sociex; a interação equipin- 

-equipex; a interação recin intermissiva–recin intrafísica pré-intermissiológica; a interação mini-

peça humana–maximecanismo pararreurbanológico. 

Crescendologia: o crescendo recin-megarrecin; o crescendo assistido-assistente;  

o crescendo evolutivo consréu–intermissivista–líder interassistencial. 

Trinomiologia: o trinômio Baratrosfera–Curso Intermissivo–Pré-Intermissiologia;  

o trinômio reeducação-autoliderança-pararreurbanização. 

Polinomiologia: o autesforço empregue na aceleração do polinômio reciclagem pensêni-

ca–manifestação pessoal qualificada–rastros energéticos positivos–morfopensenes homeostá-

ticos. 
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Antagonismologia: o antagonismo recéxis / robéxis; o antagonismo proexológico auto-

compromisso / negligência; o antagonismo proatividade evolutiva / passividade evolutiva; o an-

tagonismo Recinologia / Marasmologia. 

Paradoxologia: o paradoxo de a reciclagem dos pensenes pessoais poder influenciar  

o megaempreendimento planetário da reurbex; o paradoxo de ser possível identificar o público 

assistencial a partir do autoconhecimento; o paradoxo assistencial do exemplarismo silencioso 

ensurdecedor. 

Politicologia: a recinocracia; a exemplocracia; a meritocracia; a evoluciocracia; a reur-

banocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço em prol da evolução consciencial; a lei do exemplaris-

mo arrastante; a lei da autorreeducação permanente; a lei da interassistencialidade evolutiva; as 

leis do paradireito norteando os trabalhos da reurbex. 

Filiologia: a teática da reciclofilia; a verponofilia; a evoluciofilia; a interassistenciofilia; 

as conquistas intraconscienciais neofílicas da conscin automotivada. 

Fobiologia: a superação da neofobia; a remissão da recinofobia; a eliminação da fobia 

de assumir a autoliderança proexológica; a abolição da maxiproexofobia. 

Sindromologia: a superação da síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB). 

Maniologia: a eliminação da mania de desperdiçar as oportunidades evolutivas; a aboli-

ção da mania de terceirizar a responsabilidade da autevolução. 

Mitologia: a desconstrução dos mitos estagnadores da autevolução; o mito de a evolu-

ção pessoal ser realizada sem esforço; o mito do não retorno do intermissivista à Baratrosfera. 

Holotecologia: a reurbexoteca; a intermissioteca; a proexoteca; a evolucioteca; a auto-

pesquisoteca; a recinoteca; interassistencioteca; a Holoteca enquanto ambiente otimizado para  

a autopesquisa e escrita das gescons exemplaristas. 

Interdisciplinologia: a Pararreurbanologia; a Autopriorologia; a Recinologia; a Autoli-

derologia; a Exemplarismologia; a Intermissiologia; a Interassistenciologia; a Conscienciologia;  

a Despertologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

terassistencial. 

 

Masculinologia: o resgatado; o intermissivista; o líder interassistencial; o resgatante;  

o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o au-

todecisor; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscien-

ciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; 

o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente;  

o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofie-

xista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o te-

letertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a resgatada; a intermissivista; a líder interassistencial; a resgatante;  

a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial;  

a autodecisora; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a cons-

ciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a du-

plista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evolu-

ciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessis-

ta; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertu-

liana; a teletertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 
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Hominologia: o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapi-

ens reeducator; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens 

evolutiens; o Homo sapiens reurbanisatus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minigradiente recinológico = a variação do progresso de renovação ínti-

ma da conscin intermissivista, tendo superado trafares estagnadores da autevolução, atuando ago-

ra enquanto voluntário da Conscienciologia; maxigradiente recinológico = a variação do progres-

so de renovação íntima da conscin intermissivista, tendo alcançado a condição lúcida de agente 

retrocognitor cosmoético, atuando agora com base nos megatrafores pessoais consolidados; me-

gagradiente recinológico = a variação do progresso de renovação íntima da conscin intermissivis-

ta tendo conquistado, na Pré-Intermissiologia, a condição de desperticidade para atuar na lideran-

ça interassistencial. 

 

Culturologia: a consolidação da cultura da Conscienciologia na intrafisicalidade; a cul-

tura da intermissibilidade cursista teática; a cultura das autossuperações ininterruptas; a valori-

zação da cultura do exemplarismo tarístico; a cultura da catálise evolutiva; a cultura do maior 

aproveitamento das oportunidades evolutivas enquanto profilaxia das melins e melexes; a imple-

mentação definitiva da cultura da cosmovisão reurbexológica. 

 

Autoconscienciometria. Segundo a Autopesquisologia, o autoconhecimento por meio 

da identificação dos megatrafares já superados, dos megatrafores em consolidação e dos megatra-

fais a conquistar, demonstra o crescendo de autorrenovação íntima. Eis, na ordem cronológica, 

questionamentos no âmbito de 3 contextos capazes de contribuir para a expansão da compreensão 

quanto ao gradiente recinológico pessoal: 

1.  Baratrosfera. Qual megatrafar estagnante pode ter promovido a permanência na Ba-

ratrosfera? Encontra-se já identificado e superado? 

2.  Curso Intermissivo. Qual megatrafor ou condição evolutiva pode ter permitido a ad-

missão no Curso Intermissivo? Trata-se de megatrafor consolidado? 

3.  Pré-Intermissiologia. Qual megatrafal é necessário desenvolver para a qualificação 

na liderança interassistencial? 

 

Pré-Intermissiologia. Atingir o patamar de líder interassistencial, na Pré-Intermissiolo-

gia e no âmbito dos trabalhos da reurbex, é condição desejável e exequível para os intermissi-

vistas interessados. Vale todo o esforço empregado na autoqualificação de modo a incrementar  

o gradiente de renovações intraconscienciais. 

 

Recinologia. No âmbito da Trafalologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 6 traços 

ou condições a serem preeenchidos pela conscin motivada quanto à autoqualificação da liderança 

interassistencial: 

1.  Autodesassedialidade. A condição de autodesassédio permanente possibilitando ao 

assistente abarcar os assistidos, porém mantendo-se refratário aos efeitos nefastos da manifesta-

ção patológica alheia. 

2.  Empatia. A compreensão da heteropensenidade e do ponto de vista do assistido. 

3.  Exemplarismo. As autossuperações cosmoéticas colocando o assistente na condição 

de autoridade vivencial. 

4.  Identidade interassistencial. A especialidade assistencial identificada, assumida  

e desenvolvida, profissionalizando o assistente nas tarefas pararreurbanológicas. 

5.  Interlocução tarística. A habilidade de falar a mesma língua do assistido promoven-

do o rapport necessário e o sucesso na tarefa do esclarecimento. 

6.  Retribuição. A assistência personalizada a partir da identificação do grupo de assisti-

dos, possivelmente de ex-colegas de retrovidas, retribuindo o amparo recebido. 
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VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o gradiente recinológico, indicados para a expansão das 

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

01.  Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Ampliação  do  mundo  pessoal:  Recexologia;  Neutro. 

03.  Autodestravamento:  Proexologia;  Homeostático. 

04.  Ciclo  evolutivo  pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

05.  Inteligência  resolutiva:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

06.  Neoversão  existencial:  Pararreurbanologia;  Neutro. 

07.  Périplo  evolutivo:  Evoluciologia;  Neutro. 

08.  Potencialização  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

09.  Reciclagem  integrada:  Recexologia;  Homeostático. 

10.  Reciclofilia:  Reciclologia;  Neutro. 

11.  Reciclogenia:  Autorrecexologia;  Homeostático. 

12.  Recin:  Recexologia;  Homeostático. 

13.  Recin  intermissiva:  Pararrecinologia;  Homeostático. 

14.  Viragem  autevolutiva:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

15.  Viragem  assistido-assistente:  Assistenciologia;  Homeostático. 

 

A  ACELERAÇÃO  DO  GRADIENTE  RECINOLÓGICO  É  EXE-
QUÍVEL  EM  ÚNICA  VIDA  INTRAFÍSICA.  O  INCREMENTO  

DE  MEGARRECINS  DAS  CONSCINS  MAIS  PREDISPOSTAS  

EVIDENCIAM  O  ÊXITO  DA  REURBANIZAÇÃO  EXTRAFÍSICA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já avaliou o gradiente do progresso autevoluti-

vo? Está consciente da importância das reciclagens pessoais para a qualificação enquanto assis-

tente lúcido nos trabalhos da reurbex? Qual reciclagem consciencial é prioritária para alcançar  

a liderança interassistencial? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 

p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; 
glos. 6.476 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexi-

cográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 

242 a 248 e 978. 
2.  Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479 

caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites; 

glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação 
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 242 a 248, 

253, 1.117 a 1.119. 

 

P. B. S. 
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G R A D I E N T E    T E Á T I C O  
( T E A T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O gradiente teático é a variação existente entre o conhecimento teórico e as 

autovivências da consciência, intra ou extrafísica, dimensionando o processo evolutivo rumo  

à conquista da proporção ótima de 1% de teoria e 99% de prática. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo gradiente vem do idioma Inglês Americano, gradient, “inclinação; 

ângulo; declividade; variação gradativa”, derivado do idioma Latim, gradiens, particípio presente 

de gradi, “caminhar”. Apareceu no Século XX. O vocábulo teoria procede do idioma Latim, teo-

ria, “investigação filosófica”, e este do idioma Grego, theoría, “ação de observar; examinar; estu-

do ou conhecimento devido a raciocínio especulativo”. Surgiu no Século XVI. A palavra prática 

procede do idioma Latim, practice, “prática”, e esta do idioma Grego, praktiké, “a Ciência práti-

ca, em oposição à Ciência especulativa”. Apareceu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Variação gradativa da autoteaticidade. 2.  Proporção teaticológica.  

3.  Grau de aprendizagem teática. 4.  Graduação do conhecimento teático. 5.  Taxa de continui-

dade verbaciológica. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 16 cognatos derivados do vocábulo gradiente: 

gradação; gradativa; gradatividade; gradativo; graduação; graduada; graduado; graduador; 

graduadora; gradual; gradualismo; gradualista; graduamento; graduar; graduável; pós-gradu-

ação. 

Neologia. As 3 expressões compostas gradiente teático, gradiente teático estático e gra-

diente teático dinâmico são neologismos técnicos da Teaticologia. 

Antonimologia: 1.  Gradiente teórico. 2.  Coeficiente de teaticidade. 3.  Matematização 

do conhecimento teático. 4.  Quantificação verbaciológica. 5.  Dicotomização teoria-prática. 

Estrangeirismologia: o gap teático; o dapánan pesquisístico; o know-how evolutivo; 

 o avant la lettre da teática plena; o crescendum verbacional. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à teaticidade pessoal. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema:  Evolução: ama-

durecimento cognitivo. 

Citaciologia:  O compléxis das técnicas evolutivas é transformarem-se em atos (Julio 

Almeida, 1977). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da teaticidade; o holopensene pessoal da sempera-

prendência; a rigidez pensênica; os praxipensenes; a praxipensenidade; os cognopensenes; a cog-

nopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; a expansão do materpensene teati-

cológico. 

 

Fatologia: o gradiente teático; o caminho cognitivo da autoteaticidade; o avanço na 

compreensão teática das verpons; a análise do gap teático; o gradiente teórico; o teaticograma;  

o saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); o autengano antiteático do automatismo; as ações sem 

causa discernida; a robéxis; a precipitação; o gap teático enquanto autocorrupção; a vaidade inte-

lectual; a posição inteiramente teorética; as utopias; a saturação com a própria incoerência; a crise 

de crescimento providencial; o curso Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 1 (ECP1);  

a autoconsciencialidade a partir das ações; a racionalidade cosmoética e teática; a aplicação intra-

física das ideias inatas; o autodidatismo vivencial; a observação atenta; o valor prático do taqui-

psiquismo; o pragmatismo evolutivo; a inteligência evolutiva (IE); a ultrapassagem dos conceitos 
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preexistentes; o direcionamento útil dos aprendizados diários; a catálise das recins; a profilaxia 

cotidiana quanto à mesmice antievolutiva; as ações planejadas; a autolucidez; a inexperiência au-

torreconhecida; a coexistência entre reflexão crítica e práxis; a importância evolutiva da convivia-

lidade; a benevolência do ato de ensinar autexemplificativamente; a autocognição gratificante;  

a serendidipitia; a aplicação de neoideias; a proatividade interassistencial; a qualificação da inten-

cionalidade; o aumento do percentual de jovens transformando cotidianamente as próprias reali-

dades, com objetivos factíveis. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o gradiente teático 

na holomemória; a reverberação das energias conscienciais de pessoas teáticas; o Curso Intermis-

sivo (CI); a autoteaticidade fixando conhecimentos no paracérebro; o desenvolvimento mentalso-

mático; o extrapolacionismo parapsíquico causado pela teática; as inspirações amparadoras extra-

físicas; a conexão com o fluxo proexológico pessoal e as sincronicidades multidimensionais; a re-

cuperação de cons; a verbação enquanto trafor paragenético; o holocurriculum vitae. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo da acumulação de verpons aplicadas; o sinergismo teá-

tica-proéxis; o sinergismo verbação-interassistência; o sinergismo cosmoético autoconscientiza-

ção–autaplicação imediata; o sinergismo catalítico da autocoerência; o sinergismo autesforço– 

–fluxo do Cosmos. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da autocrítica 

cosmoética; o princípio da descrença (PD) aplicado no cotidiano; o princípio do aproveitamento 

máximo da oportunidade da vida intrafísica. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da Teaticologia; a teoria da evolutividade continuada. 

Tecnologia: a técnica do autovivenciograma; a técnica do diário; a técnica da estatísti-

ca motivadora. 

Voluntariologia: o amadurecimento da autoteaticidade no voluntariado conscienciológi-

co; a qualificação do voluntariado tarístico por meio da teática. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da vida cotidiana. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Mental-

somatologia. 

Efeitologia: o efeito apriorista do racionalismo imaturo; o efeito decisivo do primeiro 

passo; o efeito teático da semperaprendência; os efeitos do exemplarismo autêntico; os efeitos in-

terassistenciais da grafopensenidade coerente; o efeito autorganizador do conhecimento teático. 

Neossinapsologia: a cognição teática catalisadora da expansão neossináptica, proporcio-

nando recuperação de cons. 

Ciclologia: o ciclo teaticológico do 1% de teoria aos 99% de prática; o ciclo evolutivo 

pessoal; o ciclo expansão cognitiva–ampliação tarística. 

Enumerologia: a teática libertária; a teática interassistencial; a teática cosmoética; a te-

ática invexológica; a teática recexológica; a teática docente; a parateática. 

Binomiologia: o binômio conhecimento-vivência; o binômio vivência-reflexão; o binô-

mio autocognição teática–tares eficaz. 

Interaciologia: a interação teoria-prática; a interação exemplarismo-extrapolacionis-

mo; a interação autexemplificação-tares; a interação cérebro-paracérebro; a interação vivência 

intrafísica–cognição extrafísica; a interação escrita conscienciológica–recins; a interação das li-

ções do labcon pessoal. 

Crescendologia: o crescendo gradual da cognição teática; o crescendo inteligência teó-

rica–inteligência evolutiva. 

Polinomiologia: o polinômio teática–verbação–exemplarismo–autoridade moral; o po-

linômio percepção-cognição-experimentação-convicção. 
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Antagonismologia: o antagonismo discurso correto isento de verbação / exemplarismo 

despojado. 

Paradoxologia: o paradoxo da teática simplificadora; o paradoxo de a teoria mais 

complexa poder ser inferior à teática mais simples. 

Politicologia: a teaticocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço cognitivo; a lei natural da evolução consciencial. 

Filiologia: a cogniciofilia; a intelectofilia; a laborfilia; a experimentofilia; a neofilia;  

a recinofilia; a verponofilia. 

Fobiologia: a neofobia; a descrenciofobia; a imperfecciofobia; a heterocriticofobia; a re-

cinofobia; a pragmaticofobia; a laborfobia. 

Sindromologia: a síndrome da apriorismose; a síndrome do teoricão assistencialmente 

estéril; a síndrome da mediocrização; a síndrome da robotização consciencial. 

Maniologia: a mania do “sabe tudo”; a mania de agir sem pensar; a mania de perfeição 

(perfeccionismo). 

Mitologia: o mito do aprimoramento pessoal sem autesforço; o mito de só a erudição 

eletronótica desenvolver o mentalsoma; o mito de a prática acrítica (robéxis) levar à perfeição. 

Holotecologia: a teaticoteca; a cognoteca; a evolucioteca; a experimentoteca; a coeren-

cioteca; a holomnemoteca; a biblioteca pessoal. 

Interdisciplinologia: a Teaticologia; a Cogniciologia; a Conscienciometrologia; a Auto-

pesquisologia; a Autexperimentologia; a Vivenciologia; a Coerenciologia; a Verbaciologia;  

a Mentalsomatologia; a Evoluciologia; a Recinologia; a Taristicologia; a Interassistenciologia;  

a Proexologia; a Pensenologia; a Lucidologia; a Intencionologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin teática; o ser interassistencial. 

 

Masculinologia: o intermissivista; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o proexista;  

o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existen-

cial; o pesquisador; o projetor consciente; o teoricão; o voluntário; o homem de ação. 

 

Femininologia: a intermissivista; a consciencióloga; a conscienciômetra; a proexista;  

a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora exis-

tencial; a pesquisadora; a projetora consciente; a teoricona; a voluntária; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens teaticus; o Homo sapiens activus; o Homo sapiens pro-

gressivus; o Homo sapiens exemplaris; o Homo sapiens experiens; o Homo sapiens cognitor;  

o Homo sapiens autocohaerens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: gradiente teático estático = a estagnação do percentual de autoteaticida-

de, configurando inércia evolutiva e autocorrupção crassa; gradiente teático dinâmico = o dina-

mismo do percentual de autoteaticidade, indicando movimentação evolutiva e amadurecimento 

cognitivo. 

 

Culturologia: a cultura da Teaticologia. 

 

Taxologia. De acordo com a Evoluciologia, o gradiente teático pessoal pode ser diagnos-

ticado com predominância em 1 dos seguintes níveis de qualificação evolutiva, em ordem cres-

cente de homeostasia: 

1.  Nosográfico: preponderância patológica de teoria ou de prática; a neofobia.  
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2.  Neutro: o desenvolvimento inicial da autoteaticidade, pautado no autesforço, propul-

sionando o curso natural da evolução; a neofilia. 

3.  Homeostático: a teática sendo elemento intrínseco ao microuniverso consciencial;  

a semperaprendência evolutiva. 

 

Dicotomia. Sob a ótica da Autocogniciologia, a ideia de gradiente teático reforça a in-

verdade da abordagem dicotômica, rigorosa e reducionista da divisão entre teoria e prática, entre 

teática e não-teática. O crescendum da autoteaticidade é processo gradativo da autevolução. 

 

Tridotação. Considerando a Holomaturologia, vale mais a busca pela experimentação 

lúcida da erudição, da multidimensionalidade e da interatividade por meio da conjugação dos  

3 talentos essenciais ao conscienciólogo: a intelectualidade, o parapsiquismo e a comunicabili-

dade. 

 

Transdisciplinologia. Segundo a Cosmovisiologia, a teática permeia todas as especiali-

dades da Conscienciologia, podendo ser destacadas pelo menos 20, listadas em ordem alfabética: 

01.  Assistenciologia: a profissionalização assistencial no traforismo aplicado a favor 

dos outros. 

02.  Autexperimentologia: a compreensão de verpons no labcon pessoal. 

03.  Autopesquisologia: a autoconsciencialidade por meio da análise das autovivências. 

04.  Coerenciologia: a manifestação coerente. 

05.  Cogniciologia: a postura semperaprendente dinamizando a autoteaticidade. 

06.  Conviviologia: a maximização da interassistência a partir da convivialidade inteli-

gente. 

07.  Cosmoeticologia: os atos cosmoéticos pautados pela intencionalidade antiegoica. 

08.  Discernimentologia: o uso do discernimento prático. 

09.  Energossomatologia: o aumento da força presencial em função da teaticidade. 

10.  Exemplarismologia: a potencialização do exemplarismo pessoal. 

11.  Intencionologia: a interação entre intenção e volição concretizando atos. 

12.  Invexologia: a aplicação cotidiana dos conhecimentos trazidos do Curso Intermissi-

vo desde a juventude. 

13.  Lucidologia: o fluxo das ações ponderadas favorecendo a evolução da autolucidez 

consciencial (recuperação de cons). 

14.  Mentalsomatologia: o upgrade do autoideário mentalsomático através do pragma-

tismo evolutivo. 

15.  Pensenologia: a fixação da teática na matriz pensênica. 

16.  Proexologia: a teática enquanto dínamo energético possibilitador do continuum da 

proéxis. 

17.  Recinologia: a práxis recinológica catalisada pelas leituras úteis. 

18.  Retribuiciologia: o emprego interassistencial dos aportes existenciais recebidos pe-

lo estudo de verpons. 

19.  Taristicologia: as explicações didáticas através do autexemplo esclarecedor. 

20.  Verbaciologia: o amadurecimento verbacional. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o gradiente teático, indicados para a expansão das aborda-

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

01.  Aplicação  da  neoideia:  Heuristicologia;  Neutro. 

02.  Autautoridade  vivencial:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

03.  Autexperiência  indispensável:  Autexperienciologia;  Neutro. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

11583 

04.  Autorganização  consciencial:  Autorganizaciologia;  Neutro. 

05.  Conhecimento  teático:  Teaticologia;  Homeostático. 

06.  Estatística  motivadora:  Autexperimentologia;  Homeostático. 

07.  Gap  teático:  Incoerenciologia;  Nosográfico. 

08.  Intelectualidade  estéril:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Inteligência  evolutiva:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

10.  Megaconhecimento  organizado:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

11.  Parateática:  Experimentologia;  Homeostático.  

12.  Princípio  do  exemplarismo  pessoal:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

13.  Teática  prioritária:  Autopriorologia;  Homeostático. 

14.  Teaticologia:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

15.  Verbaciologia:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

 

A  OTIMIZAÇÃO  CONTÍNUA  DO  GRADIENTE  TEÁTICO,   
NA  CONDIÇÃO  DE  SEMPERAPRENDENTE,  POTENCIALIZA  

A  EVOLUÇÃO  CONSCIENCIAL  PELO  ACÚMULO  DA  PRÁXIS  

COGNITIVA  EM  RESSONÂNCIA  COM  O  FLUXO  CÓSMICO. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre o gradiente teático pessoal? 

Qual o diagnóstico obtido? Qual a intenção pessoal em expandir a autoteaticidade? 

 
Bibliografia  Específica: 
 

1.  Almeida, Julio; Qualificação Autoral: Aprofundamento na Escrita Conscienciológica; pref. Rosemary 

Salles; revisores Gisélle Razera; et al.; 312 p.; 9 seções; 60 caps.; 23 E-mails; 210 enus.; 64 estrangeirismos; 1 foto; 1 mi-
crobiografia; 1 tab.; 20 websites; glos. 170 termos; 25 filmes; 308 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Associação Internacional 

Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 42 a 44, 112 e 205. 

2.  Stédile, Eliane; & Facury, Marco Antonio Rocha; Autovivenciograma: Técnica para Autopesquisa; Arti-

go; Anais do I Congresso Internacional de Autopesquisologia & V Jornada de Autopesquisa Conscienciológica; Rio de 

Janeiro, RJ; 13-15.11.10; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 14; N. 1; Seção: Temas da Conscienciologia; 2 E-mails; 17 

enus.; 1 técnica; 2 notas; 20 refs.; 2 anexos; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia 
(CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Março, 2010; páginas 100 a 109. 

3.  Vieira, Waldo; Manual da Proéxis: Programação Existencial; revisores Erotildes Louly; & Helena Araú-
jo; 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 60, 66 a 68 e 84 a 86.  

4.  Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores 
Alexander Steiner; et al.; 1.254 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 17 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto; 3 gráfs.; 42 

ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 15 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 

10ª Ed.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 11, 354 e 979 a 987. 

 

Webgrafia  Específica: 

 

1.  Projeto Sonho Brasileiro; A Box1824 e seu Papel Social como Empresa de Pesquisa; Julho, 2014; dispo-

nível em: <http://pesquisa.osonhobrasileiro.com.br/indexn.php>; acesso em: 07.09.14. 

 

I. L. 
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G R A F O A S S I S T E N C I O L O G I A  
( P O L I C A R M O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Grafoassistenciologia é a especialidade da Conscienciologia aplicada às 

pesquisas da interassistencialidade avançada promovida pela escrita paracientífica e libertária, sob 

a égide do paradigma consciencial e do princípio da descrença (PD). 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição grafo vem do idioma Grego, grápho, 

“escrever; inscrever”. O vocábulo assistência deriva do idioma Latim, assistentia, “ajuda”, e esta 

de assistens ou adsistens, particípio presente de assistere ou adsistere, “estar ou conservar-se de 

pé junto a; estar ou ter-se de pé; estar presente; comparecer; assistir em juízo”. Surgiu no Século 

XVI. O segundo elemento de composição logia procede do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; 

tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. 

Sinonimologia: 1.  Ciência da grafoassistência. 2.  Pesquisa da interassistência gesco-

nografológica. 3.  Omnianálise da assistência grafotarística.   

Neologia. O termo Grafoassistenciologia e as duas expressões compostas Grafoassisten-

ciologia Elementar e Grafoassistenciologia Superior são neologismos técnicos da Policarmo-

logia. 

Antonimologia: 1.  Estudo da escrita taconista. 2.  Pesquisa da assedialidade das pato-

gescons. 3.  Análise dos efeitos nosográficos de livros assediadores. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à priorização da paracientificidade aplicada à escrita interassistencial. 

Ortopensatologia: – “Assistencialidade. A melhor assistência, mais consistente,  

é a cognitiva, através dos grafopensenes, ou seja, da escrita”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Conscienciografologia; o holopensene da escri-

ta interassistencial; a cota grafopensênica pessoal, singular e insubstituível; os autesforços grafo-

pensênicos interassistenciais pontuando na Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); os grafopensenes;  

a grafopensenidade; os evoluciopensenes compartilhados; a evoluciopensenidade; os liberopense-

nes; a liberopensenidade; os enciclopensenes; a enciclopensenidade; a autopensenização predomi-

nantemente mentalsomática; os retropensenes; a retropensenidade; o holopensene interassistencial 

do escritório pessoal de escrita tarística; a pensenidade neologística grafoassistencial. 

 

Fatologia: o olhar paracientífico sobre a escrita conscienciológica; a intelectualidade in-

terassistencial; a cessão dos direitos autorais; o mecenato auxiliando a pesquisa e divulgação pa-

racientífica; a grafoproéxis; as ideias inatas; a tares sem fronteiras; a generalização parapedagógi-

ca das autossuperações; os reagrupamentos evolutivos; a promoção da afinidade ideativa pró-evo-

lutiva entre consciências; a contribuição concreta à reeducação consciencial; os produtos grafota-

rísticos; a produmetria grafoassistencial; a linha argumentativa descrenciológica, não coercitiva;  

o conscienciologês; a memória neologística acionada; os neologismos paraterapêuticos; os frutos 

autoproéxicos fincados na dimenin; as potencialidades da autenciclopédia personalíssima; o lega-

do egocármico, com desdobramentos grupo e policármicos; a carreira grafoassistencial; as neo-

verpons grafadas resgatando intermissivistas; a autoconsciencioterapia bibliográfica; as evoca-

ções cosmoéticas; o rapport mentalsomático; as recomposições grupocármicas através da escrita; 

os constructos evolutivos reorganizando proéxis individuais e coletivas; o incessante reaprendiza-

do interconsciencial; a leitura pontual ao momento evolutivo; as correções de rota; a Escala Evo-

lutiva das Consciências; a torrente de amparo intra e extrafísico nos processos grafoassistenciais; 

o impacto gesconológico multidimensional; a horizontalização do conhecimento libertário; o des-
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carte de ranços esotéricos e ocultistas; a lógica evolutiva decodificada, materializada e disponibi-

lizada; a inteligência evolutiva (IE); o recurso desassediador à mão do leitor; a rotina de escrita 

auto e heterodesassediadora; a intercomplementariedade das pesquisas multidimensionais (Tudo-

logia); a megafrente pesquisística aberta pelas abordagens extrafísicas; o poder tarístico da gescon 

teática e exemplificada; o exercício incipiente da policarmalidade; a aceleração da História Hu-

mana; o pioneirismo conscienciológico da tares multidimensional pela escrita; a escolarização do 

Planeta-Hospital; a autassistência pelo autorrevezamento lúcido; o alinhamento ao fluxo cósmico 

através da cognição evolutiva; a estrutura pró-escrita disponível na Comunidade Conscienciológi-

ca Cosmoética Internacional (CCCI); a Cognópolis na condição de primeiro parque paratecnoló-

gico de grafoassistencialidade no Planeta; a Cosmoética enquanto ponto de convergência mental-

somática do esclarecimento consciencial; a Enciclopédia da Conscienciologia. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as energias consci-

enciais (ECs) de alto teor mentalsomático; as ECs homeostáticas do escritor refletindo a ortoin-

tencionalidade de grafoassistir; a dinâmica multidimensional permeando a escrita; a mentalsoma-

tização consciencial; a parametabolização do neoconstructo pelo intermissivista; a paracerebrali-

dade; as sincronicidades gesconográficas pró-evolutivas; o parapsiquismo mentalsomático; a pa-

raconexão com a equipex; o acervo autoparafenomênico compartilhado; a autobagagem holobio-

gráfica escancarada; as achegas extrafísicas meritórias; a projetabilidade lúcida assistida; as extra-

polações parapsíquicas pró-escrita; os paraconstructos enquanto mimos paraintelectivos da equi-

pex; a paramatematicidade ínsita aos processos holocármicos; os Cursos Intermissivos (CI). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo equipin escritora–equipex amparadora técnica; o siner-

gismo reurbex-reurbin; o sinergismo Central Extrafísica da Verdade (CEV)–Central Extrafísica 

da Fraternidade (CEF); o sinergismo neoverponogenia–liberdade consciencial; o sinergismo 

neoconhecimento-neorresponsabilidade; o sinergismo evolutividade-apreensibilidade. 

Principiologia: o princípio da descrença; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP);  

o princípio da verbação; o princípio do sozinho vai mais depressa, em grupo se vai mais longe;  

o princípio da interdependência evolutiva; o princípio da retribuição tarística; o princípio de to-

da consciência ter algo a escrever, e muito a ler; o princípio de o menos ignorante esclarecer  

o mais ignorante, frente à Cogniciologia Evolutiva. 

Codigologia: as cláusulas grafoassistenciais no código pessoal de Cosmoética (CPC);  

o fomento parapedagógico aos códigos grupais de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria do confor tarístico; a teoria do paradigma consciencial; a teoria 

do curso grupocármico; a teoria da grafoterapia; a teoria do autodidatismo evolutivo.   

Tecnologia: a Paratecnologia Pesquisística; a técnica de atuar no teto da autocompe-

tência evolutiva (Verbaciologia); as técnicas paradiplomáticas aplicadas à escrita.   

Voluntariologia: os voluntários-pesquisadores dedicados à escrita interassistencial. 

Laboratoriologia: os laboratórios conscienciológicos de desassédio mentalsomático 

(Tertuliarium, Holociclo e Holoteca); o laboratório conscienciológico da Autopensenologia.  

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Parapesquisadores; o Colégio Invisível da Grafo-

pensenologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Gesconologia; 

o Colégio Invisível da Verponologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia.  

Efeitologia: os efeitos evolutivos ego, grupo e policármicos da tares grafada; os efeitos 

revezamentais da escrita interassistencial; os efeitos holossomáticos da leitura pró-evolutiva; os 

efeitos mentaissomáticos do foco pesquisístico; os efeitos parassociais da interassistência grafo-

tarística; os efeitos libertários do esclarecimento evolutivo; os efeitos autorrecexogênicos do he-

terexemplarismo; os efeitos duradouros da escrita interassistencial; os efeitos autoconscienciote-

rápicos das leituras cosmoéticas; o efeito ricochete multidimensional da grafotares; o efeito do 

escritor promovendo neoescritores. 
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Neossinapsologia: as neossinapses hauridas no exercício da escrita; as neossinapses 

decorrentes das leituras esclarecedoras. 

Ciclologia: o ciclo recuperação de cons–aplicação de cons; o ciclo autovivência-trans-

crição-esclarecimento; o ciclo leitura-reflexão-conclusão-priorização; o ciclo leitor–leitor-escri-

tor–escritor-leitor; o ciclo verpon escrita no papel–verpon inscrita no paracérebro; o grafoassis-

tente dedicado ao ininterrupto ciclo autopesquisa-escrita; o ciclo sementeira intrafísica–colheita 

extrafísica; o ciclo retroconstructos-neoconstructos. 

Enumerologia: a hipótese da grafoassistência; a lógica da grafoassistência; a vivência 

da grafoassistência; as pararrealidades da grafoassistência; os frutos da grafoassistência; a quali-

ficação da grafoassistência; a priorização da grafoassistência. 

Binomiologia: o binômio mentalsomático ler-escrever; o binômio Cosmoética Destruti-

va–Impactoterapia; o binômio singularidade consciencial–singularidade holobiográfica; o binô-

mio especialização-generalização; o binômio memória-holomemória; o binômio poliglotismo- 

-Universalismo; a grafoassistência suplantando limites do binômio Cronêmica-Proxêmica.  

Interaciologia: a interação autor grafoassistente–leitor grafoassistido; as interações 

mentaissomáticas; as interações entre escritores tarísticos; a interação escrita multitemática– 

–abrangência grafoassistencial; a interação Curso Intermissivo–Conscienciologia.  

Crescendologia: o crescendo grafoassistência taconista–grafoassistência tarística;  

o crescendo da conteudística multidimensional das neoverpons conscienciológicas; a autodedica-

ção levando ao crescendo multiexistencial trafal da escrita–trafor da escrita–megatrafor da es-

crita; o crescendo qualiquantificativo gescon-megagescon; o crescendo Filosofia-Holofilosofia; 

o crescendo Ciência-Neociência; o crescendo Sociologia-Parassociologia.  

Antagonismologia: o antagonismo microminoria lúcida / macromaioria insciente 

quanto à evolutividade consciencial; o antagonismo problemática evolutiva / solucionática evolu-

tiva; o antagonismo gescon assistencial / gescon ectópica. 

Paradoxologia: o paradoxo de o grafoassistente ser o primeiro a ser grafoassistido. 

Politicologia: a experimentocracia; a cognocracia (Cognópolis); a meritocracia; a proe-

xocracia; a mentalsomatocracia; a autoconscienciocracia; a holomaturocracia.  

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à interassistência mentalsomática. 

Filiologia: a pesquisofilia; a leiturofilia crítica; a bibliofilia; a neofilia; a cogniciofilia. 

Mitologia: o mito de a escrita ser para poucos. 

Holotecologia: a ciencioteca; a pesquisoteca; a experimentoteca; a verponoteca; a co-

municoteca; a assistencioteca; a mentalsomatoteca; a biblioteca; a evolucioteca.  

Interdisciplinologia: a Grafoassistenciologia; a Policarmologia; a Multidimensiologia;  

a Parapesquisologia; a Interassistenciologia; a Conscienciografopensenologia; a Retribuiciologia; 

a Mentalsomatologia; a Paracerebrologia; a Autodiscernimentologia; a Antiautomarasmologia;  

a Lexicologia; a Legadologia Enciclopédica; a Maxiproexologia.  

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin parapesquisadora-escritora; a consciex amparadora de função; os 

públicos leitores; a conscin revisora; as consciências taristicamente assistíveis; a consciência au-

torrevezadora lúcida; a conscin grafoproexista; a conscin maxiproexista. 

 

Masculinologia: o abridor de caminhos; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; 

o atacadista consciencial; o reeducador; o intermissivista; o conscienciólogo; o verbetógrafo. 

 

Femininologia: a abridora de caminhos; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísi-

ca; a atacadista consciencial; a reeducadora; a intermissivista; a consciencióloga; a verbetógrafa. 

 

Hominologia: o Homo sapiens graphocommunicator; o Homo sapiens parascientificus; 

o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens verponarista;  

o Homo sapiens polymatha; o Homo sapiens lexicographus; o Homo sapiens encyclopaedicus.  
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Grafoassistenciologia Elementar = a pesquisa quanto aos efeitos esclare-

cedores gerados pela gescon pessoal sobre o grupo intrafísico próximo; Grafoassistenciologia Su-

perior = o complexo estudo multidimensional quanto aos efeitos pararreurbanológicos da Enci-

clopédia da Conscienciologia. 

 

Culturologia: a cultura do aproveitamento evolutivo da intrafisicalidade; a cultura da 

Comunicologia Tarística pela escrita; a cultura da ampliação dos dicionários cerebrais. 

 

Mentalsomatologia. Pela Holossomatologia, no decurso multiexistencial do vírus  

à Consciex Livre (CL), a autevolução consciencial caminha rumo à crescente preponderância de 

atuação do mentalsoma, ou paracorpo das ideias.  

Paradigmologia. Dentro dos limites paracientíficos vislumbrados pelo paradigma cons-

ciencial (Ano-base: 2018), a capacidade de discernir configura o processo autônomo de automani-

festação mais próximo da realidade última, ou essência, da própria consciência.  

Parapesquisologia. Pela Paracogniciologia, são evolutivamente relevantes estudos  

e pesquisas capazes de ampliar o entendimento dos mecanismos multidimensionais e holocármi-

cos da interassistência cognitiva, em todos os formatos, ao exemplo da grafotares. Ideias 

avançadas libertam. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a Grafoassistenciologia, indicados para a expansão das 

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

01.  Autoconsciencioterapia  verbetográfica:  Autoconsciencioterapia;  Homeostático. 

02.  Colheita  intermissiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

03.  Consciência  conscienciológica:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

04.  Conscienciografologista:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

05.  Escrita  conscienciológica:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

06.  Grafocomunicação  científica:  Comunicologia;  Neutro. 

07.  Grafofilia:  Conscienciografologia;  Neutro.  

08.  Grafopensenarium:  Grafopensenologia;  Homeostático.  

09.  Grafoproéxis:  Proexologia;  Homeostático.  

10.  Holopensene  bibliográfico:  Grafopensenologia;  Neutro. 

11.  Legadologia  Enciclopédica:  Neoenciclopediologia;  Homeostático. 

12.  Neologismo  paraterapêutico:  Paraterapeuticologia;  Homeostático. 

13.  Ortografopensenidade:  Grafopensenologia;  Homeostático. 

14.  Ponte  interparadigmática:  Interparadigmologia;  Neutro. 

15.  Rastro  textual:  Grafopensenologia;  Homeostático. 

 

A  GRAFOASSISTENCIOLOGIA  ABORDA,  DE  MODO  RACIO-
NAL  E  CIENTÍFICO,  AS  PARARREALIDADES  DA  ESCRITA  

TARÍSTICA,  DESTACANDO  A  RELEVÂNCIA  DA  PRODUÇÃO  

GESCONOLÓGICA  NA  EVOLUÇÃO  PESSOAL  E  COLETIVA. 
 

Questionologia. Para você, leitor ou leitora, as pesquisas da Grafoassistenciologia são 

relevantes para a qualificação e quantificação da tares conscienciográfica? Na escala de 1 a 5, co-

mo classifica o gabarito interassistencial dos produtos grafotarísticos pessoais?  
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G R A F O C O M U N I C A Ç Ã O    C I E N T Í F I C A  
( C O M U N I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A grafocomunicação científica é a comunicação escrita levada a efeito por 

meio de textos técnicos, praticada por autores de artigos e livros de igual teor, servindo à divulga-

ção de achados totais ou parciais das pesquisas científicas. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia.  O elemento de composição grafo vem do idioma Grego, grápho, “escrever; 

inscrever”. O termo comunicação deriva do idioma Latim, communicatio, “ação de comunicar, de 

partilhar, de dividir”. Surgiu no Século XV. O vocábulo científico procede do idioma Latim Me-

dieval, scientificus, “científico”. Apareceu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Comunicação científica grafada. 2.  Comunicação científica por meio 

da escrita. 3.  Comunicação de pesquisa científica. 4.  Escrita científica. 5.  Relatório científico. 

Neologia. As duas expressões compostas grafocomunicação científica inicial e grafoco-

municação científica proficiente são neologismos técnicos da Comunicologia. 

Antonimologia: 1.  Comunicação gestual. 2.  Comunicação falada. 3.  Comunicação não 

verbal. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à lógica linguística. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Escrita: comuni-

cação perene. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da organização pensênica; o holopensene da co-

municação escrita científica; o holopensene da comunicação perene; os lexicopensenes; a lexico-

pensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade. 

 

Fatologia: a grafocomunicação científica; a sintaxe de colocação ou de ordem; a ordem 

direta; a ordem inversa; a disposição das palavras na frase; a disposição das frases no discurso; 

a relação lógica das frases entre si; as 3 formas de expressão escrita humana: descrição, narração, 

dissertação; o uso dos sentidos somáticos; os elementos básicos da narração; a análise e interpre-

tação dos fatos da realidade; a argumentação; a refutação ou parecer contrário; o artigo; o livro; 

os capítulos; as unidades temáticas; a coesão; a coerência; a concisão; o paralelismo linguístico; 

os textos fluentes; o ato de dizer escrevendo; a produção científica dada a conhecer; o processo 

matemático da escrita; a autexposição do autor; a desrepressão comunicativa. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o palmochacra no 

processo da grafocomunicação; o rapport energético comunicativo entre autor, pesquisador e lei-

tor; o histórico da escrita na herança paragenética do escritor; o amparo extrafísico de função;  

a inspiração extrafísica. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo mentalsoma no Cosmos–palmochacras a postos; o siner-

gismo intelectualidade–comunicabilidade escrita. 

Principiologia: o princípio da inteligibilidade comunicativa; o princípio da descrença 

(PD) orientando os pensenes do pesquisador; o princípio da organização pensênica; o princípio 

do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio do aprender a escrever, escrevendo; o princípio da 

iteração na escrita; o princípio do desenvolvimento intelectual. 
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Codigologia: o código pessoal de cosmoética (CPC) orientando o uso do confor atuante 

nas comunicações urbi et orbi; o código de ética do pesquisador escritor. 

Teoriologia: a teoria da comunicabilidade linguística. 

Tecnologia: a técnica de escrita das 3 formas de expressão comunicativa humana. 

Voluntariologia: o voluntário da Conscienciologia; os escritores voluntários da Cons-

cienciologia; o voluntário autopesquisador da Conscienciologia. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Comunicologia; o laboratório 

conscienciológico do EV; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório 

conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o labo-

ratório conscienciológico da escrita; o trio de laboratórios conscienciológicos de desassédio 

mentalsomático (Tertuliarium, Holociclo, Holoteca). 

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

tenciologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível dos Pesquisadores; 

o Colégio Invisível da Pesquisa; o Colégio Invisível dos Linguistas; o Colégio Invisível dos 

Gramáticos. 

Efeitologia: o efeito da grafocomunicação científica para a Humanidade; o efeito da 

comunicação escrita na ampliação da interassistência; o efeito reforçador da autoconfiança co-

municativa; o efeito da escrita diuturna conferindo a expertise. 

Neossinapsologia: a criação incessante de neossinapses ocorrendo no continuum da es-

crita; as neossinapses ocorridas no processo da pesquisa de algo novo, requerendo abordagens 

novas ou a inventividade; as neossinapses derivadas da aprendizagem do processo da escrita. 

Ciclologia: o ciclo pesquisa-achado-registro; o ciclo ideia-experimentação-resultado-  

-registro. 

Binomiologia: o binômio ideia-registro; o binômio papel-caneta; o binômio debate- 

-argumento; o binômio palmochacra-computador; o binômio escrita-revisão. 

Interaciologia: a interação comunicador-comunicando; a interação comunicador-comu-

nicado; a interação escritor-leitor; a interação ideia–hábito da escrita; a interação história-nar-

rador; a interação fato-argumento; a interação coronochacra-palmochacra. 

Crescendologia: o crescendo artigo-livro; o crescendo escrita diária–competência gra-

fopensênica; o crescendo escritor jejuno–escritor profissional. 

Trinomiologia: o trinômio descrição-narração-dissertação. 

Polinomiologia: o polinômio ideia-dúvida-pesquisa-registro. 

Antagonismologia: o antagonismo literatura / artigo científico; o antagonismo psicos-

soma / mentalsoma. 

Politicologia: a política linguística; a política gramatical. 

Legislogia: a lei das normas gramaticais; a lei representada na pesquisa por meio da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

Filiologia: a escritofilia; a gramaticofilia; a pesquisofilia; a pensenofilia; a mentalsoma-

tofilia; a comunicofilia; a interaciofilia; a interassistenciofilia. 

Fobiologia: o desconhecimento do processo de produção textual alimentando a fobia de 

escrever. 

Sindromologia: a síndrome da inércia grafopensênica. 

Mitologia: o mito da dificuldade do aprendizado da escrita. 

Holotecologia: a comunicoteca; a gramaticoteca; a linguisticoteca; a lexicoteca; a enci-

cloteca; a educacioteca; a psicoteca. 

Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Linguisticologia; a Gramaticologia; a Pragmá-

tica; a Pesquisística; a Semiótica; a Exegética; a Hermenêutica; a Experimentologia; a Intrafisico-

logia; a Extrafisicologia; a Interassistenciologia; a Conviviologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

al; a conscin enciclopedista; a conscin autora. 
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Masculinologia: o grafocomunicólogo; o pesquisador; o cientista; o profissional da lin-

guagem; o linguista; o gramaticista; o homem culto; o erudito. 

 

Femininologia: a grafocomunicóloga; a pesquisadora; a cientista; a profissional da lin-

guagem; a linguista; a gramaticista; a mulher culta; a erudita. 

 

Hominologia: o Homo sapiens graphocommunicator; o Homo sapiens scientificus; 

o Homo sapiens lexicologus; o Homo sapiens lexicographus; o Homo sapiens scriptor; o Homo 

sapiens eruditus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens interassistentialis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: grafocomunicação científica inicial = a escrita de paper; grafocomunica-

ção científica proficiente = a escrita de tratado. 

 

Culturologia: a cultura da produção científica; a cultura da grafocomunicação; a cultu-

ra linguística; a cultura da produção de textos técnicos; a cultura da aprendizagem; a cultura fi-

lológica; a cultura da Interassistenciologia; a cultura da Mentalsomatologia. 

 

Taxologia. Conforme a Comunicologia, eis, em ordem alfabética, as 3 formas de expres-

são escrita humana com os respectivos elementos característicos: 

1.  Descrição: os 5 sentidos somáticos; audição; olfato; paladar; tato; visão. 

2.  Dissertação: assunto; tema; título; tese; argumento; contrargumento. 

3.  Narração: narrador; personagem; ação; tempo; espaço. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Redaciologia, eis, em ordem lógica, os 6 elementos ca-

racterizadores do artigo científico: 

1.  Resumo: a síntese do tema. 

2.  Palavras-chaves: as palavras de ordem do tema. 

3.  Introdução: o introito. 

4.  Desenvolvimento: o corpo da pesquisa. 

5.  Conclusão: o epílogo; a acabativa. 

6.  Referências bibliográficas: os autores consultados. 

 

Introdução. Conforme a Mentalsomatologia, eis, em ordem lógica, os 5 elementos com-

ponentes da introdução do texto científico: 

1.  Objetivo: a razão de ser da pesquisa; a finalidade; o porquê da pesquisa. 

2.  Justificativa: o benefício por meio da pesquisa; o motivo da pesquisa. 

3.  Problema: o foco da pesquisa. 

4.  Hipótese: a possibilidade. 

5.  Metodologia: o modo de realização da pesquisa. 

 

Terapeuticologia. Segundo a Terapeuticologia, o ato de escrever de modo técnico e in-

terassistencial repele o autassédio permitindo o desenvolvimento do mentalsoma. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a grafocomunicação científica, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Autorado:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

02.  Bibliofilia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 
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03.  Cognografia:  Cogniciologia;  Neutro. 

04.  Conformática:  Comunicologia;  Neutro. 

05.  Conteudologia:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

06.  Estilo  técnico:  Estilologia;  Neutro. 

07.  Estudiosidade:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

08.  Página  impressa:  Autorrevezamentologia;  Neutro. 

09.  Palavra:  Comunicologia;  Neutro. 

10.  Prioridade  da  escrita:  Comunicologia;  Homeostático. 

 

O  DOMÍNIO  DA  GRAFOCOMUNICAÇÃO  CIENTÍFICA  CONFE-
RE  AO  PESQUISADOR  INTERESSADO  A  OPORTUNIDADE  

DE  AMPLIAÇÃO  DA  INTERASSISTÊNCIA  À  HUMANIDADE,  
AO  REVELAR  OS  ACHADOS  DAS  CIÊNCIAS  EM  GERAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, pratica a comunicação escrita técnica? Já produ-

ziu artigos e livros da Ciência Conscienciologia? Na escala de 1 a 5, em qual nível de grafocomu-

nicação você se situa? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Mendonça, Julieta; Manual do Texto Dissertativo: Modo de Escrita da Redação Científica; revisores 

Catia Caporali; et al.; 218 p.; 4 seções; 14 caps.; 19 E-mails; 124 enus.; 3 esquemas; 23 exemplos; 26 exercícios; 1 foto;  

1 microbiografia; 19 websites; miniglos. 23 termos; 62 refs.; 24 x 17 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do 
Iguaçu, PR; 2011; páginas 32 e 138. 

2.  Vieira, Waldo; Manual de Redação da Conscienciologia; revisores Alexander Steiner; et al.; 272 p.; 15 

seções; 150 caps.; 148 abrevs.; 12 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; 2 websites; glos. 282 termos; 605 refs.; 28 x 21 

cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 53 e 202. 

 

J. Z. M. 
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G R A F O F I L I A  
( C O N S C I E N C I O G R A F O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A grafofilia é o apreço, dileção, empenho, autesforço, esmero, determina-

ção e hábito consolidado da conscin, homem ou mulher, de registrar e escrever continuamente as 

auto e heterexperiências, parapercepções, inspirações, reflexões e opiniões, com o objetivo de 

ampliar a autocognição e produzir gescons tarísticas. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição grafo provém do idioma Grego, grapho, “escre-

ver; inscrever”. Também elemento de composição,  filia deriva igualmente do idioma Grego, phi-

los, “amigo, querido, queredor; agradável, que agrada”. Apareceu, na Linguagem Científica Inter-

nacional, no Século XVIII. 

Sinonimologia: 1.  Apreço intenso pela escrita. 2.  Grafopensenofilia. 3.  Dileção pela 

conscienciografia. 

Neologia. Os 3 vocábulos grafofilia, minigrafofilia e maxigrafofilia são neologismos 

técnicos da Conscienciografologia. 

Antonimologia: 1.  Grafofobia. 2.  Aversão ao registro gráfico. 3.  Leiturofilia. 

Estrangeirismologia: a parceria grafofílica com o ghost writer; o Gesconarium; o Gra-

fopensenarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Omnicomunicologia. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares contributivos à compreensão do 

tema: – Registrar é memorizar. Escrever: prazer mentalsomático. Livros abrem portas. 

Citaciologia: – Há pessoas (entre as quais eu me incluo) que acreditam que não poderi-

am viver sem escrever (Vilém Flusser, 1920–1991). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da escrita conscienciológica; a fôrma holopensêni-

ca favorecedora; o materpensene da grafofilia; os grafopensenes; a grafopensenidade; os lexico-

pensenes; a lexicopensenidade; os enciclopensenes; a enciclopensenidade; os mnemopensenes;  

a mnemopensenidade; a autopensenização registrada continuamente. 

 

Fatologia: o hábito prazenteiro de registrar; o prazer de escrever; a necessidade de insti-

tuir rotina regozijante de escrita; o ato de aprender a gostar de escrever; o ato de estimular a cons-

cin a registrar as autovivências desde tenra idade; o letramento; o artigo tarístico qualificado pelo 

pesquisador grafofílico; o verbete conscienciológico detalhado pelo autor dedicado; a resenha es-

clarecedora desenvolvida pelo leitor crítico; a determinação em priorizar a conscienciografia na 

atual ressoma crítica; a desdramatização do ato de escrever; o discernimento do autor enquanto 

profilaxia da vergonha do próprio texto, após 1 vintênio; o trafor da escrita manifesto; a gescon;  

a megagescon; a Enciclopédia da Conscienciologia reunindo enciclopedistas jubilosos; os 500 

primeiros verbetógrafos; a meta dos 500 autores da Conscienciologia; a afeição aos livros; a dedi-

cação às letras; o senso grafofílico; o senso enciclopédico; o senso verbetográfico; o senso lexico-

gráfico; o fato de o advento da Internet estimular a escrita por meio de blogs, E-mails e redes so-

ciais; a dileção pelos artefatos do saber relativos à escrita; a inteligência evolutiva (IE) demons-

trada pelo autor conscienciológico afeito à grafofilia tarística. 

 

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

intelectual; a paragenética pessoal podendo embasar a grafofilia; os retrolivros pessoais; as cartas 
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escritas em ressomas passadas; o autocotoveloma da conscin sem livro publicado, ao ter retrocog-

nição sobre ter sido escritor profícuo; a psicografia; a pangrafia; a grafoectoplastia. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo leitura-escrita; o sinergismo cognição-criticidade; o si-

nergismo leitura contínua–registro sistemático. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da descrença 

(PD) aplicado aos próprios registros; o princípio da interassistencialidade pela comunicação grá-

fica; o princípio da perseverança pesquisística. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) incluindo cláusula sobre a autorga-

nização para a escrita diária. 

Teoriologia: a teoria da grafoterapia; a teoria da redação criativa; a teoria do autorre-

vezamento multiexistencial. 

Tecnologia: a técnica do detalhismo; as grafotécnicas; a técnica da anopistografia;  

a técnica do confor; a técnica do sobrepairamento analítico aplicada aos próprios registros; as 

técnica da Arquivologia; a técnica das 50 vezes mais direcionada à escrita. 

Voluntariologia: o voluntariado assíduo no Tertuliarium, com papel e caneta ou note-

book sempre à mão; a tarefa assistencial do voluntário escriba conscienciológico; o voluntariado 

da Associação Internacional Editares; o voluntariado da União Internacional de Escritores da 

Conscienciologia (UNIESCON); o voluntariado da Associação Internacional de Enciclopediolo-

gia Conscienciológica (ENCYCLOSSAPIENS); o voluntariado nas revistas científicas e publica-

ções das Instituições Conscienciocêntricas (ICs). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Conscienciografologia; o labo-

ratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Paragenética; 

 o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da autor-

ganização; o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica; o laboratório consci-

enciológico Tertuliarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Conscienciografologistas; o Colégio Invisível da 

Seriexologia; o Colégio Invisível dos Verbetógrafos; o Colégio Invisível dos Proexólogos; o Co-

légio Invísivel dos Escritores Conscienciológicos. 

Efeitologia: o efeito da escrita tarística; o efeito da escrita diária; o efeito da autorga-

nização no completismo das autogescons; o efeito bumerangue das gestações conscienciais pu-

blicadas; o efeito bola de neve de escrever todos os dias; o efeito nefasto da inércia grafopensê-

nica; o efeito das anotações sistemáticas na memória pessoal. 

Neossinapsologia: as neossinapses geradas continuamente pela conscin grafofílica; as 

retrossinapses recuperadas pelas retrocognições quanto à ressoma com ênfase na intelectuali-

dade. 

Ciclologia: o ciclo do autorado tarístico artigo-verbete-livro-tratado; o ciclo manuscre-

ver-digitar-revisar. 

Enumerologia: a retrovivência de escriba; a retrovivência de copista; a vivência de edi-

tor; a vivência de resenhista; a vivência de jornalista; a vivência de revisor; a vivência de escritor. 

Binomiologia: o binômio experienciar-registrar; o binômio papel-caneta. 

Interaciologia: a interação tarística dos verbetes conscienciológicos; a interação estí-

mulo à leitura–estímulo à escrita; a interação dos aportes autorais; a interação leitura crítica– 

–registro detalhado. 

Crescendologia: o crescendo artigo-livro; o crescendo gescon-megagescon; o crescen-

do livro-enciclopédia. 

Trinomiologia: a dileção pela escrita expressa no trinômio motivação-trabalho-lazer. 

Polinomiologia: o polinômio ler-registrar-reler-revisar-reescrever-publicar. 

Antagonismologia: o antagonismo  anotação imediata / anotação postergada; o anta-

gonismo escritor engavetador / escritor publicador; o antagonismo grafofilia / síndrome de Ami-
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el; o antagonismo qualidade / quantidade; o antagonismo escritor semperaprendente / aprendiz 

de escritor. 

Paradoxologia: o paradoxo de o leitor ávido poder ser escritor preguiçoso; o paradoxo 

de a educação formal no Brasil não incentivar a grafofilia, mas supervalorizar a redação no 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). 

Politicologia: as políticas editoriais; as políticas públicas de incentivo à leitura e à es-

crita. 

Legislogia: a lei do maior esforço na escrita diária; a lei do maior esforço no tratamento 

dos dados grafados; a lei do maior esforço no arquivamento dos autorregistros. 

Filiologia: a grafofilia; a gesconofilia; a leiturofilia; a bibliofilia; a cogniciofilia; a pes-

quisofilia; a intelectofilia; a analiticofilia. 

Fobiologia: a grafofobia ultrapassada; a leiturofobia superada; a cogniciofobia extinta. 

Sindromologia: a superação da síndrome da proscrastinação relativa à escrita; a evita-

ção da síndrome do autodesperdício quanto às próprias gescons. 

Maniologia: a mania de não registrar os autopensenes; a mania de não organizar os re-

gistros gráficos. 

Mitologia: o mito do dom da escrita. 

Holotecologia: a grafopensenoteca; a mnemoteca; a biblioteca; a cognoteca; a mentalso-

matoteca; a lexicoteca; a encicloteca; a comunicoteca. 

Interdisciplinologia: a Conscienciografologia; a Gesconologia; a Pensenografologia;  

a Seriexologia; a Enciclopediologia; a Lexicologia; a Verbetologia; a Bibliologia; a Mentalsoma-

tologia; a Erudiciologia; a Comunicologia; a Priorologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin grafofílica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desper-

to; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o conscienciografologista; o escriba; o copista; o jornalista; o acopla-

mentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; 

o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo;  

o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; 

o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor;  

o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o ma-

xidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pro-

jetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o ho-

mem de ação. 

 

Femininologia: a conscienciografologista; a escriba; a copista; a jornalista; a acopla-

mentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodeci-

sora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; 

a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; 

a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora;  

a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a ma-

xidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pro-

jetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mu-

lher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens auctor; o Homo sapiens per-

quisitor; o Homo sapiens heuristicus; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens criticus;  

o Homo sapiens proexista; o Homo sapiens lexicographus; o Homo sapiens argumentator; o Ho-

mo sapiens polymatha. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minigrafofilia = o hábito de registrar, ao final do dia, as principais ideias 

e percepções; maxigrafofilia = o hábito de registrar imediatamente as neoideias e paraperceções, 

utilizando os conteúdos na publicação de gescons tarísticas. 

 

Culturologia: a cultura da Grafopensenologia; a cultura da Bibliofilia. 

 

Conscienciometria. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 11 hábitos, atitudes e habili-

dades comumente apresentadas pela conscin com perfil grafofílico: 

01.  Apreço por bibliotecas. 

02.  Aquisição contínua de livros. 

03.  Colecionador de artefatos do saber. 

04.  Curiosidade intelectual sadia. 

05.  Escrita diária (verbete, artigo, livro, dicionário, tratado). 

06.  Frequência regular às livrarias. 

07.  Gosto por dicionários e enciclopédias. 

08.  Leitura assídua. 

09.  Registros detalhistas. 

10.  Revisão de textos. 

11.  Vida intelectual ativa. 

 

Epistolografia. O perfil grafofílico é perceptível no filósofo, orador e escritor romano, 

Marcus Tullius Cícero (106–43 a.e.c.), autor de 900 cartas a amigo próximo e ao irmão, além de 

outros textos. 

Curiosologia. O médico aposentado brasileiro, José Carlos Alpoim Ryoki Inoue (1946–) 

escreveu 1.104 livros (Ano-base: 2011) e consta no Guinness Book na condição de escritor com  

o maior número de títulos já publicados. 

 

Parapatologia. A grafofilia pode apresentar faceta nosográfica, a exemplo do notório fi-

lósofo e escritor suíço-francês Henri-Frederic Amiel (1821–1881), autor de diário pessoal de 17 

mil páginas e inspirador da síndrome homônima, denotadora do escritor “rico” em quantidade de 

publicações, mas paupérrimo em conteudística. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a grafofilia, indicados para a expansão das abordagens 

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

01.  Administração  da  vida  intelectual:  Experimentologia;  Homeostático. 

02.  Antiautomarasmologia:  Gesconologia;  Homeostático. 

03.  Aporte  autoral:  Conscienciografologia;  Neutro. 

04.  Assinatura  pensênica:  Pensenologia;  Neutro. 

05.  Ato  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

06.  Autorado:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

07.  Cognografia:  Cogniciologia;  Neutro. 

08.  Consciência  gráfica:  Comunicologia;  Homeostático. 

09.  Conscienciografologista:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

10.  Continuísmo  verbetográfico:  Ortografopensenologia;  Homeostático. 

11.  Gescon:  Proexologia;  Homeostático. 

12.  Latência  grafopensênica:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

13.  Leiturofilia  crítica:  Mentalsomatologia;  Neutro. 
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14.  Pensenografia:  Conscienciografologia;  Neutro. 

15.  Trafor  da  escrita:  Traforologia;  Homeostático. 

 

A  GRAFOFILIA  TARÍSTICA  CONSTITUI  HÁBITO  EVOLUTIVO  

ESSENCIAL  A  TODO  INTERMISSIVISTA  LÚCIDO  QUANTO 
À  IMPORTÂNCIA  DE  LEGAR,  A  SI  PRÓPRIO,  CONTEUDÍS- 
TICA  RETROCOGNITORA  E  AUTORREVEZAMENTOLÓGICA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, realiza registros sistemáticos das próprias ide-

ias? Avalia a importância de legar a si e aos compassageiros evolutivos gescons esclarecedoras? 

 
Bibliografia  Específica: 
 

1.  Almeida, Julio; Qualificação Autoral: Aprofundamento na Escrita Conscienciológica; pref. Rosemary 

Salles; revisores Gisélle Razera; et al.; 312 p.; 9 seções; 60 caps.; 23 E-mails; 210 enus.; 64 estrangeirismos; 1 foto;  

1 microbiografia; 1 tab.; 20 websites; glos. 170 termos; 25 filmes; 308 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Associação Internacio-
nal Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 115 a 159. 

2.  Fischer, Steven Roger; História da Escrita (A History of Writing); trad. Mirna Pinsky; 296 p.; 8 caps.; 176 

ilus.; 198 refs.; alf.; 22,5 x 14,5 cm; br.; Editora Unesp; São Paulo, SP; 2009; páginas 13 a 18, 41, 53, 209, 210 e 278. 
3.  Flusser, Vilem; A Escrita: Há Futuro para a Escrita?; revisor Gustavo Bernardo; 252 p.; 21 caps.; 21 x 14 

cm; br.; Annablume; São Paulo, SP; 2010; páginas 18 a 246. 
4.  Vieira, Waldo; Manual de Redação da Conscienciologia; 272 p.; 152 abrevs.; 274 estrangeirismos; glos. 

300 termos; 21 x 28 cm; 2a Ed. rev.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); 

Foz do Iguacu, PR; 2002 (Edição em Português); páginas 13 a 204. 

 

E. M. M. 
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G R A F O P E N S E N A R I U M  
(G R A F O P E N S E N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O Grafopensenarium é o ambiente intrafísico tecnicamente preparado para 

possibilitar à conscin, homem ou mulher, o desenvolvimento ou o aprimoramento da escrita cons-

cienciológica, visando a produção de gescons, resultantes das autopesquisas realizadas sob a ótica 

do paradigma consciencial e objetivando a consecução da tares. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição grafo provém do idioma Grego, grápho, “escre-

ver; inscrever”. O vocábulo pensamento deriva do idioma Latim, pensare, “pensar; cogitar; for-

mar alguma ideia; pesar; examinar; considerar; meditar”. Surgiu no Século XIII. O termo senti-

mento vem do mesmo idioma Latim, sentimentum, sob a influência do idioma Francês, sentiment, 

“sentimento; faculdade de receber as impressões físicas; sensação; conhecimento; fato de saber 

qualquer coisa; todo fenômeno da vida afetiva; emoção; opinião; bom senso”. Apareceu no Sécu-

lo XIV. A palavra energia procede do idioma Francês, énergie, proveniente do idioma Latim, 

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

idioma Latim, arium, significa “lugar, local; receptáculo”. 

Sinonimologia: 1.  Conceptáculo gesconológico. 2.  Laboratório mentalsomático da es-

crita. 3.  Oficina heurística. 4.  Gesconarium. 5.  Escritório conscienciológico.  

Neologia. Os 3 vocábulos Grafopensenarium, Minigrafopensenarium e Megagrafopen-

senarium são neologismos técnicos da Grafopensenologia. 

Antonimologia: 1.  Projectarium. 2.  Tenepessarium. 3.  Ofiexarium. 4.  Escritório con-

vencional. 

Estrangeirismologia: o Grafopensenarium; o Scriptorium; o know-how da escrita;  

o Heuristicarium; o Megapensenarium; o insight; o upgrade heurístico; o brainstorming; o Neo-

verponarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Grafopensenologia Evolutiva.  

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relacionados ao tema: – Estilo: 

autografopensene revelador. Gescon: bússola multiexistencial. Ortografopensene: rastro cosmo-

ético.  

Filosofia. O conhecimento holofilosófico teático aplicado à produção gesconológica ta-

rística. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopense pessoal da ortografopensenidade; a autopensenização atenta 

às proridades evolutivas; a ampliação da liberdade pensênica em ambiente interdimensional pro-

pício à saída do restringimento do cérebro físico; o holopensene das antigas civilizações responsá-

veis pelo advento e desenvolvimento da escrita; os grafopensenes esclarecedores; a grafopenseni-

dade; os ortografopensenes; a ortografopensenidade; os lexicopensenes; a lexicopensenidade;  

os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os retrocognopensenes; a retrocognopensenidade; os ne-

opensenes; a neopensendidade; os enciclopensenes; a enciclopensenidade; os tecnopensenes;  

a tecnopensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; os evoluciopensenes; a evo-

luciopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade. 

 

Fatologia: o conceptáculo gesconográfico pessoal a partir da rotina diária da escrita;  

o local de trabalho da conscin escritora, homem ou mulher; a residência proexogênica, incluindo  

a ambientação relacionada à Grafopensenologia; a inteligência grafológica; a inteligência evoluti-

va (IE); o ambiente propício à associação de ideias; o ambiente propício à sintonia das conscins 
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com as faixas pensênicas adequadas à concepção de verpons e neoverpons; a conscienciografia; 

as autexperiências com a escrita; o registro das autovivências; a inibição grafopensênica; os blo-

queios e desbloqueios relativos à escrita; o destemor grafopensenológico; o ambiente de pesquisa 

sobre a escrita; a metaescrita; o acesso às neoverpons relativas às tecnologias da escrita tarística;  

a autopesquisa; o ambiente grafopensênico sendo o resultado dos processos evolutivos da escrita 

ao longo da História; a escrita enquanto marco evolutivo da História da Humanidade; a experiên-

cia e o exemplarismo transmitidos por meio da escrita; o megafoco da escrita tarística e a produ-

ção da megagescon na condição de marco divisório na holobiografia da conscin lúcida; a arquite-

tura do Grafopensenarium; os arquitetos afins à Grafopensenologia; as instalações físicas adequa-

das à homeostase do holossoma para a realização da atividade da escrita; a ergonometria; os arte-

fatos necessários à escrita no contexto da autopesquisa científica e à comunicação dos achados 

pesquisísticos; a manutenção e conservação das instalações físicas; a guarda dos artefatos da es-

crita, de maneira a facilitar a utilização; a manutenção e a conservação dos artefatos destinados  

à escrita; a ambientação favorável à ortografopensenidade, ao rapport com amparadores técnicos 

de função e à reflexão pessoal sobre o posicionamento diante da escrita; o surgimento da institui-

ção escolar e a alfabetização em massa tornando possível a comunicação escrita em ampla escala; 

o Curso para Formação de Autores; os ambiente das Instituições Conscienciocêntricas (ICs) pro-

pícios ao desenvolvimento da escrita; a União Internacional de Escritores da Conscienciologia 

(UNIESCON).  

   
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o circuito corono-

frontochacral; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a conexão com os amparadores de 

função; a projetabilidade lúcida; os parabanhos energéticos durante a escrita; o acesso às informa-

ções do paracérebro e da holomemória; a energia mentalsomática dos laboratórios de autopesqui-

sa; o ambiente interdimensional do laboratório da escrita favorecendo a autoconscientização das 

consciexes quanto à priorização da escrita ao ressomarem na dimensão intrafísica e as consequên-

cias evolutivas daí advindas; a influência da Paragenética na recuperação da habilidade da escrita 

desenvolvida em retrovidas; as retrocognições; as autoparapercepções, em existências vindouras, 

da condição de personalidade consecutiva; as reurbanizações extrafísicas promovidas pelo desen-

volvimento da atividade da escrita tarística; as consciexes, ex-escritoras, envergonhadas das obras 

deixadas na intrafisicalidade; a retratação de consciexes escritoras por meio da psicografia; os es-

critores parapsíquicos conscienciológicos conscientes da inspiração dos amparadores de função.  

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo Grafopensenarium–centração cognitiva e paracogniti-

va–desenvolvimento da escrita tarística; o sinergismo laboratório da escrita–fluxo grafopensêni-

co–desbloqueio mentalsomático; o sinergismo estilo grafopensênico–retrossenha pessoal; o si-

nergismo autopesquisa-gescons-recin; o sinergismo desenvolvimento da escrita–ampliação das 

autorreconciliações; o sinergismo Grafopensenarium–rotina útil grafopensênica; o sinergismo 

Grafopensenarium-serendipitia. 

Principiologia: o princípio de a harmonia do ambiente intrafísico propiciar a ortogra-

fopensenidade; o princípio do ―nulla dies sine linea‖; o princípio da interassistência; o princípio 

do posicionamento pessoal (PPP) perante a escrita; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP) 

por meio da escrita; o princípio do autorrevezamento multiexistencial; o princípio da evolução. 

Codigologia: a inclusão no código pessoal de Cosmoética (CPC) de cláusula sobre a pri-

orização da escrita; o código da língua; os códigos escritos. 

Teoriologia: a teoria da lexicografia; a teoria geral dos signos; a teoria da linguagem;  

a teoria arquitetônica. 

Tecnologia: a técnica arquitetônica favorável à lucidez autopensênica e à autexpressão 

através da escrita; a técnica da ambientação; a técnica do detalhismo; as técnicas da redação 

conscienciológica; as tecnologias facilitadoras da escrita; a paratécnica da colheita intermissi-
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va; a técnica da assinatura pensênica; a técnica da associação de ideias; a técnica da ilha de or-

topensenidade.  

Voluntariologia: os voluntários das Instituições Conscienciocêntricas; os voluntários  

da UNIESCON; os voluntários da Associação Internacional Editares; os voluntários verbetógra-

fos e verbetólogos da Enciclopédia da Conscienciologia; os voluntários autores de obras consci-

enciológicas; os voluntários autores, doadores dos direitos autorais dos próprios livros. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico das retrocognições;  

o laboratório conscienciológico da Reeducaciologia; o laboratório conscienciológico da Recexo-

logia; o laboratório conscienciológico da Heuristicologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Grafopensenologia; o Colégio Invisível da Tecno-

logia; o Colégio Invisível dos Escritores Conscienciológicos; o Colégio Invisível da Pensenolo-

gia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colé-

gio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível da Heuristicologia. 

Efeitologia: o efeito autodesassediador do holopensene do laboratório da escrita. 

Neossinapsologia: as neossinapses e paraneossinapses promovidas pela atividade da 

escrita tarística; as neossinapses e paraneossinapses promotoras da renovação e aprimoramento 

do estilo grafopensênico pessoal.  

Ciclologia: o ciclo da autopesquisa; o ciclo da produção da obra gesconológica; o ciclo 

multiexistencial. 

Enumerologia: o grafopensene autorrefletido; o grafopensene retilíneo; o grafopensene 

autodesassediador; o grafopensene tarístico; o grafopensene enciclopedista; o grafopensene atra-

tor; o grafopensene pacifista. 

Binomiologia: o binômio forma-conteúdo; o binômio linguagem-pensamento; o binômio 

palavra-conceito; o binômio autor-leitor; o binômio grafopensene biográfico–grafopensene holo-

biográfico; o binômio neoidea-neografopensene.  

Interaciologia: a interação espaço intrafísico–espaço extrafísico; a interação holopen-

sene do espaço intrafísico–holopensene pessoal; a interação laboratório da escrita–Centrais Ex-

trafísicas; a interação Grafopensenarium-holomemória; a interação ambiente interdimensional  

da escrita–Curso Intermissivo; a interação ambiente interdimensional da escrita–escritor–para-

escritor; a interação ambiente interdimensional da escrita–parapsiquismo mentalsomático–gra-

fopensenes cosmoéticos–pangrafismo.  

Crescendologia: o crescendo oficina de redação–laboratório gesconológico; o crescen-

do ambiente de educação convencional–ambiente de reeducação consciencial; o crescendo uso 

da escrita no registro de atividades de rotina–uso da escrita no registro das reciclagens intra-

conscienciais; o crescendo Tecnologia Rudimentar–Tecnologia de Ponta–Paratecnologia;  

o crescendo grafopensene gesconológico individual–grafopensene gesconológico grupal.   

Trinomiologia: o trinômio imersão autopesquisística-neoverpon-neografopensene;  

o trinômio leitura-insight-escrita; o trinômio continuísta retroescrita–escrita atual–escrita fu-

tura. 

Polinomiologia: o polinômio grafopensene-exemplarismo-tares-reurbanização; o poli-

nômio ambiente interdimensional–autodidatismo–intelectualidade–parapsiquismo–comunicabili-

dade–assistencialidade. 

Antagonismologia: o antagonismo retrorredação / neorredação; o antagonismo mime-

se grafopensênica inútil / mimese grafopensênica autoproexológica; o antagonismo monovisão 

grafopensênica / cosmovisão grafopensênica; o antagonismo dispersão grafopensênica / conver-

gência grafopensênica; o antagonismo pensata literária / pensata científica.  

Paradoxologia: o paradoxo de o ambiente delimitado intrafisicamente possibilitar  

o acesso às transverpons; o paradoxo do desperdício das neotecnologias da escrita na produção 

de escritos antievolutivos; o paradoxo de pensadores influenciarem a Humanidade, da Antigui-

dade à contemporaneidade, sem registro das ideias magnas; o paradoxo de a simplificação da 

escrita propiciar a ampliação da comunicabilidade e do registro do pensamento mais elaborado. 
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Politicologia: a democracia nos ambientes educacionais de diferentes níveis; a argumen-

tocracia; a megafraternocracia, a partir da ampla divulgação das neoverpons prioritárias, por meio 

das obras conscienciológicas e das tertúlias diárias. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à autorganização com vistas à produção ges-

conológica; a lei do menor esforço aplicada ao desperdício dos recursos gesconográficos. 

Filiologia: a tecnofilia; a paratecnofilia; a bibliofilia; a grafofilia; a recexofilia; a reurbe-

xofilia; a gesconofilia. 

Fobiologia: a grafopensenofobia; a tecnofobia; a paratecnofobia.  

Sindromologia: a síndrome do perfeccionismo; a síndrome da despriorização; a síndro-

me da inércia grafopensênica; a síndrome da subestimação; a síndrome da mediocrização; a sín-

drome da pré-derrota; a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome de Amiel. 

Maniologia: a grafomania.  

Mitologia: o mito da inspiração para realizar a megagestação evolutiva sem autesfor-

ço; a desmitificação da existência do dom da escrita. 

Holotecologia: a grafopensenoteca; a arquitoteca; a assistencioteca; a heuristicoteca;  

a tecnoteca; a lexicoteca; a proexoteca. 

Interdisciplinologia: a Grafopensenologia; a Grupografopensenologia; a Grafopriorolo-

gia; a Paratecnologia; a Comunicologia; a Interassistenciologia; a Mentalsomatologia; a Multidi-

mensiologia; a Paraneossinapsologia; a Heuristicologia. 

  

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin escritora; a conscin lúcida; o ser interassistencial; a conscin enci-

clopedista; a personalidade consecutiva. 

 

Masculinologia: o intermissivista; o inversor existencial; o reciclante existencial;  

o retomador de tarefa; o comunicólogo; o conscienciólogo; o reeducador; o reurbanizador;  

o arquiteto; o construtor; o escritor; o autopesquisador; o conscienciografoterapeuta; o verbeto-

grafo; o verbetólogo; o pangrafista. 

 

Femininologia: a intermissivista; a inversora existencial; a reciclante existencial;  

a retomadora de tarefa; a comunicóloga; a consciencióloga; a reeducadora; a reurbanizadora;  

a arquiteta; a construtora; a escritora; a autopesquisadora; a conscienciografoterapeuta; a verbeto-

grafa; a verbetóloga; a pangrafista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens constructus; o Homo sapiens paratechnologus; o Homo 

sapiens neologus; o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens au-

toperquisitor; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens prioritarius. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Minigrafopensenarium = o escritório doméstico tecnicamente organiza-

do para a produção gesconológica; Megagrafopensenarium = o laboratório conscienciológico tec-

nicamente preparado para a produção da megagescon. 

 

Culturologia: a evitação da cultura inútil; a cultura do conhecimento prioritário; a cul-

tura da Paratecnologia; a cultura da Verponologia; a cultura da priorização da escrita; a cultura 

autopesquisística; a cultura gesconológica; a cultura do autorrevezamento multiexistencial;  

a cultura da Heuristicologia. 

 

Civilizaciologia. A escrita surgiu e se desenvolveu em distintas regiões do Planeta  

a partir da intercomunicação dos povos antigos, por meio de influências militares, econômicas  
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e culturais. Eis, em ordem alfabética, a título de exemplo, 8 povos da Antiguidade responsáveis 

pelo advento, desenvolvimento e difusão da escrita: 

1.  Chineses: antiga escrita feita com uso do pincel e tinta sobre casca de árvore, lasca de 

bambu, madeira e outros materiais; entalhada em marfim, omoplata de boi, cascos de tartaruga; 

em cera para fundição em bronze. Responsáveis pela invenção do papel, difundido na Europa pe-

los árabes por volta do Século XI. 

2.  Egípcios: desenvolvimento da escrita hieroglífica (uso dos sacerdotes), hierática (uso 

dos escribas), demótica (uso popular); utilização de pergaminhos, papiros, madeira, óstracos, tinta 

e cizel de caniço, dentre outros suportes. 

3.  Etruscos: influência do alfabeto grego, intermediária entre os povos gregos e povos 

da Europa Ocidental. 

4.  Fenícios: criação do alfabeto consonantal de 22 letras; introdução da escrita alfabéti-

ca consonantal na Grécia.  

5.  Gregos: empréstimo e aperfeiçoamento da escrita alfabética dos fenícios; inovação 

na História da Escrita com a introdução das vogais; influência nos alfabetos europeus modernos.  

6.  Mesoamericanos: sistemas próprios de escrita; uso de livros entalhados em pedras, 

pano pintado, papel feito de casca de árvores ou couro de animais. 

7.  Romanos: empréstimo do sistema de escrita etrusca, adaptando-a às necessidades da 

língua latina; responsáveis pela difusão do alfabeto latino, sobretudo, no Ocidente, por meio da 

expansão do Cristianismo. 

8.  Sumérios: escrita no estágio semipictográfico, evoluindo para a escrita cuneiforme; 

influência na escrita dos acadianos, babilônios, hititas e assírios; uso do buril e da argila. 

 

Intrafisicologia. Segundo a Grafologia, eis, em ordem alfabética, 9 exemplos de ambi-

entes utilizados para a expressão grafopensênica da Humanidade, utilizados na produção e demo-

cratização do conhecimento e amplificação das fronteiras da comunicação interconsciencial:   

1.  Academia: considerada a primeira escola de Filosofia, fundada por Platão (428–347 

a.e.c.), na Grécia Antiga. 

2.  Cavernas: as pinturas rupestres encontradas em cavernas a exemplo de Altamira (Es-

panha), Lascaux (França) e São Raimundo Nonato (Piauí, Brasil). 

3.  Ciberespaço: ambiente virtual resultado das neotecnologias da informação e comuni-

cação; o hipertexto; a produção e divulgação coletiva de conhecimento. 

4.  Edubba: termo sumério para “casa das placas”, ambiente anexo ao templo ou ao pa-

lácio real.  

5.  Escolas: registro da primeira escola pública moderna na Alemanha, com posterior ex-

pansão e laicização da educação no Século XIX. 

6.  Liceu: na Grécia Antiga; fundado por Aristóteles (384–322 a.e.c.).  

7.  Mosteiros: na Europa, principalmente, onde os livros eram copiados à mão por mon-

ges; as oficinas xilográficas, antecedendo o advento da imprensa no Século XV.  

8.  Pirâmides: notadamente no Egito Antigo, informações grafadas nas pirâmides, pelos 

escribas, sobre a vida dos faraós ou orações para os deuses sobre os feitos dos monarcas. 

9.  Universidades: primeiro registro de universidade entre os muçulmanos, no Marrocos. 

Na Europa, ocorrência ao final do Século XI. 

 

Experimentologia. Consoante a Autexperimentologia, eis, por exemplo, em ordem alfa-

bética, 5 condições ou situações passíveis de serem observadas em ambientes gesconográficos, 

relacionadas ao desenvolvimento de atributos conscienciais e à atividade de escrita: 

1.  Atenção: a focagem acurada, fixa, não saltuária. 

2.  Concentração: a atividade mental com o foco na escrita gesconológica. 

3.  Energia: o campo energético favorecedor da escrita de artigos, verbetes e livros. 

4.  Mentalsomaticidade: o fluxo intenso de ideias; a ampliação dos insights. 

5.  Motivação: a voliciolina aplicada à escrita; a saída da inércia grafopensênica. 
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VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o Grafopensenarium, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Casa  do  intelecto:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

02.  Coesão  textual:  Grafopensenologia;  Homeostático. 

03.  Crescendo  escriba-neoverbetógrafo:  Seriexologia;  Homeostático. 

04.  Edificação  conscienciocêntrica:  Conscienciocentrologia;  Homeostático. 

05.  Escala  dos  autores  mentaissomáticos:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

06.  Gescon:  Proexologia;  Homeostático. 

07.  Latência  grafopensênica:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

08.  Nicho  da  neoideia:  Verponologia;  Neutro. 

09.  Ortografopensenidade:  Grafopensenologia;  Homeostático. 

10.  Prioridade  da  escrita:  Comunicologia;  Homeostático. 

11.  Rastro  textual:  Grafopensenologia;  Homeostático. 

12.  Registro  eterno:  Experimentologia;  Neutro. 

13.  Retrossenha  pessoal:  Holomemoriologia;  Homeostático. 

14.  Trafor  da  escrita:  Traforologia;  Homeostático. 

15.  Verponarium:  Verponologia;  Homeostático. 

 

O  GRAFOPENSENARIUM  PROPORCIONA  À  CONSCIÊNCIA  
A  AMPLIAÇÃO  DA  AUTOLUCIDEZ  QUANTO  À  PRIORIZA-

ÇÃO  DA  ESCRITA  TARÍSTICA  E  O  ACESSO  ÀS  PARATEC-
NOLOGIAS  OTIMIZADORAS  DA  GESTAÇÃO  CONSCIENCIAL.  

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já cultiva o ato de escrever enquanto rotina útil 

diária? Reconhece a importância de inserir a produção gesconológica na lista das autoprioridades  

proexológicas?  

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  Escritores da Liberdade. Título Original: Freedom Writers. País: EUA. Data: 2007. Duração: 122 min. 

Gênero: Drama. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português; & Inglês (em DVD). 
Direção: Richard Lagravenese. Elenco: Hilary Swank; Patrick Dempsey; Imelda Stanton; Pat Carroll; David Goldsmith; 

Kristin Herrera; Vanetta Smith; Jacklyn Ngan; Sergio Montalvo; Jason Finn; Deance Wyatt; & John Benjamin Hickey. 

Produção: Danny DeVito; Michael Shamberg; & Stacey Sher. Produção Executiva: Hilary Swank. Desenho de Produ-

ção: Laurence Bennett. Direção de Arte & Roteiro: Richard Lagravenese, com base na obra de Erin Gruwell. Fotogra-

fia: Jim Denault. Música: Mark Isham. Montagem: David Moritz. Cenografia: Mike Malone. Figurino: Cindy Evans. 

Efeitos Especiais: Engine Room; Lola Visual Effects; & Pacific Title and Art Studio. Sinopse: A professora Erin Gru-
well (Hilary Swank) vai trabalhar em escola da periferia, com ensino deficiente, encontrando violência, tensão racial  

e alunos adolescentes refratários e agressivos. Disposta a fazer a diferença na vida dos alunos, Erin estimula os estudantes 

a lerem livros tais como o Diário de Anne Frank, trabalhando valores como a tolerância, a disciplina e a cooperação. Su-
gere então aos alunos para escreverem os próprios diários, reconstruindo, assim, as próprias vidas e reperspectivando  

o futuro. 

2.  O Escafandro e a Borboleta. Título Original: Le Scaphandre et le Papillon. Países: França; & EUA. 
Data: 2007. Duração: 112 min. Gênero: Drama. Idade (censura): 10 anos. Idioma: Francês. Cor: Colorido. Legen-

dado: Português; & Inglês (em DVD). Direção: Julien Schnabel. Elenco: Anne Consigny; Emmanuelle Séigner; Marie-

Josée Croze; Mathieu Amalric; Niels Arestrup; Olatz López Garmendia; & Patrick Chesnais. Produção: Kathleen Ken-
nedy; & Jon Kilic. Desenho de Produção: Michel Eric; & Laurent Ott. Roteiro: Ronald Harwood, com base no livro 

autobiográfico de Jean-Dominique Bauby. Fotografia: Janusz Kaminsk. Música: Paul Cantelon. Montagem: Juliette 

Welfling. Figurino: Olivier Bériot. Distribuidora: Europa Filmes. Sinopse: Jean-Dominique Bauby (Mathieu Amalric), 
jornalista, editor da revista francesa Elle, é vítima de AVC. Em decorrência do derrame fica totalmente paralisado, desen-

volvendo síndrome rara denominada Síndrome de Locked-in ou Síndrome do Encarceramento. O único movimento pos-

sível era o do olho esquerdo. Após período de coma, Bauby acorda e toma consciência da condição atual. Auxiliado por 
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duas terapeutas, inicia sistema de comunicação com palavras e frases, a partir do movimento do olho esquerdo. Decide es-

crever o livro de memórias, título homônimo do filme, superando as limitações impostas pela doença. 

 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Fischer, Steven Roger; História da Escrita (The History of Writing); trad. Mirna Pinsky; 296 p.; 8 caps.; 
176 ilus.; 198 refs.; alf.; 22,5 x 14,5 cm; br.; Editora Unesp; São Paulo, SP; 2009; páginas 1 a 59, 111, 149 a 162, 187  

a 190 e 209 a 217. 
2.  Higounet, Charles; História Concisa da Escrita (L’Écriture); trad. Marcos Marcionilo; 187 p.; 6 caps;  

45 ilus.; 50 refs.; alf.; 17,5 x 11,5 cm; br.; Parábola Editorial; São Paulo, SP; 2003; páginas 15 a 22 e 48 a 56. 

3.  Holotecologia, Revista do Megacentro Cultural Holoteca; editores Alexandre Zaslavsky; & Denise Paro; 
revisores Cathia Caporali; et al.; Bianuário; N. 0; 178 p.; 6 cronologias; 1 elencologia; 1 E-mail; 1 entrevista; 97 enus.; 

169 fotos; 31 ilus.; 2 microbiografias; 19 minicurrículos; 2 tabs.; 8 websites; 15 infografias; 12 filmes; 83 refs.; Ed. espe-

cial de lançamento; Associação Internacional para a Expansão da Conscienciologia (AIEC); Foz do Iguaçu, PR; 2013; 
páginas 164 a 185. 

4.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 se-

ções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.;  
4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.663 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 2ª Ed.; Associa-

ção Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; páginas 123, 129 
e 135. 

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 135  

e 374. 

 

M. R. C. 
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G R A F O P E N S E N I D A D E  
(G R A F O P E N S E N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A grafopensenidade é a qualidade ou característica dos pensenes expressos 

pela conscin, homem ou mulher, por meio da escrita, em qualquer meio de comunicação, abar-

cando desde os registros impressos aos digitais. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição grafo vem do idioma Grego, grápho, “escrever; 

inscrever”. O vocábulo pensamento procede do idioma Latim, pensare, “pensar; cogitar; formar 

uma ideia; pesar; examinar; considerar; meditar”. Apareceu no Século XIII. A palavra sentimento 

deriva também do idioma Latim, sentimentum, através do idioma Francês, sentiment, “sentimen-

to; 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. 

Sinonimologia: 1.  Qualidade dos pensenes grafados. 2.  Singularidade grafopensênica.  

3.  Característica dos grafopensenes. 4.  Padrão grafopensênico. 5.  Pensenidade gráfica. 6.  Esti-

lística autoral. 

Neologia. As duas expressões compostas grafopensenidade elementar e grafopensenida-

de avançada são neologismos técnicos da Grafopensenologia. 

Antonimologia: 1.  Quantidade grafopensênica. 2.  Característica dos pensenes orais.  

3.  Qualidade dos pensenes verbais. 

Estrangeirismologia: Os insights para qualificação do grafopensene; os grafopensenes 

em diferentes idiomas; o background do escritor veterano no registro grafopensênico; o Zeitgeist 

balizando o estilo grafopensênico. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao conteúdo grafado. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Grafopensene: 

texto multidimensional. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: a grafopensenidade; o holopensene pessoal do escritor; a escrita enquanto 

alavancadora da retilinearidade pensênica; o carregamento da grafopensenidade no pensamento, 

no sentimento ou na energia; o predomínio do grafopensene psicossomático na escrita da atual vi-

da humana; os ortografopensenes; a ortografopensenidade; os retrografopensenes; a retrografo-

pensenidade; os enciclopensenes; a enciclopensenidade; o grafopensene tarístico; o materpensene 

autoral expresso na grafopensenidade; a evitação dos nosografopensenes; a superação da nosogra-

fopensenidade; a grafopensenidade a favor da assistência. 

 

Fatologia: a precisão na escrita; a evitação dos cacófatos; a eliminação dos parasitas da 

linguagem; o vocabulário cerebral do autor; o texto de divulgação científica; o texto hermético;  

o confor; os clichês; a revisão; os neologismos; o grafocentrismo; o ansiosismo autoral durante  

a edição da obra; a redação ambígua; o gerundismo comprometendo a forma; a estilística textual; 

o pleonasmo; o solecismo nos textos; a escrita a serviço da manipulação; o texto enquanto ferra-

menta de poder; os escritores e jornalistas “penas de aluguel”; a heterocrítica cosmoética na con-

dição de componente da qualificação dos textos; a escrita à mão; a escrita tarística; o Manual da 

Verbetografia; o Programa Verbetografia; o acervo da Holoteca e do Holociclo ampliando a cos-

movisão grafopensênica; a neoverpon; a atuação do conselho editorial na qualificação autoral da 

Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI); o curso Imersão Heterocrí-



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

11606 

tica de Obra Útil; o Curso Formação de Autores; a Associação Internacional Editares (EDITA-

RES); a Associação Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica (ENCYCLOSSA-

PIENS); a União Internacional dos Escritores da Conscienciologia (UNIESCON); o Círculo 

Mentalsomático; as gescons publicadas; o Curso Intermissivo (CI) enquanto estágio de prepara-

ção autoral. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os aportes parapsí-

quicos na qualificação da escrita; a pangrafia enquanto ferramenta para materializar a escrita; as 

ideias provenientes de amparadores direcionando os temas da escrita; o trabalho energético na 

condição de otimizador da concentração e dos registros gráficos; a equipex especializada em tex-

tos tarísticos; as evocações de consciexes feitas a partir do ato de escrever. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo amparador-autor favorecendo a qualificação do registro 

grafopensênico. 

Principiologia: o princípio da precisão textual e assistencial norteando a grafopenseni-

dade. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC), considerando o aspecto assistenci-

al dos textos a partir da precisão e qualidade da informação. 

Teoriologia: a teoria do pensene; a teoria do holopensene. 

Tecnologia: as técnicas redacionais; as técnicas conscienciográficas; a técnica dos 50 

dicionários; a técnica da exaustividade na escrita conscienciográfica; a técnica da enumerolo-

gia; a técnica do enumerograma; a técnica dos sublinhamentos; a técnica das 3 cadeiras; a técni-

ca da questionologia; a técnica do detalhismo. 

Voluntariologia: o voluntariado na EDITARES; o voluntariado na UNIESCON; os vo-

luntários da ENCYCLOSSAPIENS; os voluntários pareceristas; os voluntários revisores; os vo-

luntários da Holoteca e do Holociclo. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Conscienciografologia; o labora-

tório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Automentalso-

matologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Grafopensenologia; o Colégio Invisível dos Escri-

tores; o Colégio Invisível dos Editores. 

Efeitologia: os efeitos das interprisões grupocármicas geradas pelos textos imprecisos 

ou manipuladores; o efeito dos títulos jornalísticos anticosmoéticos nos leitores; os efeitos dos 

textos parciais; o efeito da lavagem cerebral provocada pelos textos publicitários; os efeitos da 

estilística na recepção do texto; o efeito dos grafopensenes tarísticos na colheita intermissiva; os 

efeitos assistenciais dos textos conscienciológicos. 

Neossinapsologia: as neossinapses da escrita; as neossinapses do detalhismo; as neossi-

napses da autocriticidade quanto à qualidade dos textos. 

Ciclologia: o ciclo escrita-revisão-publicação. 

Enumerologia: a grafopensenidade conscienciológica; a grafopensenidade iluminista;  

a grafopensenidade renascentista; a grafopensenidade científica; a grafopensenidade jornalística; 

a grafopensenidade literária; a grafopensenidade religiosa. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância aplicado à heterocrítica textual; o bi-

nômio conteúdo-forma; o binômio pensenidade sadia–grafopensenidade assistencial; o binômio 

leitura-escrita na qualificação grafopensênica; o binômio texto impresso–texto digital. 

Interaciologia: a interação autor-editor na edição e publicação de textos e livros com 

vista à qualidade grafopensênica. 

Crescendologia: o crescendo draft–texto final; o crescendo redação convencional–re-

dação parapsíquica; o crescendo grafopensenidade acadêmica–grafopensenidade consciencio-

lógica; o crescendo grafopensenidade impressa–grafopensenidade digital; o crescendo psico-

grafia-pangrafia; o crescendo arcaísmo-neologismo. 
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Trinomiologia: o trinômio pensamento-sentimento-energia aplicado à escrita; o trinô-

mio automotivação-trabalho-lazer no contexto das gescons grafopensênicas. 

Polinomiologia: o polinômio pesquisa-escrita-publicação-divulgação; o polinômio ver-

bete-artigo-curso-livro. 

Antagonismologia: a evitação do antagonismo autor / revisor no contexto da edição. 

Paradoxologia: o paradoxo da existência de conscins ágrafas em plena Era da Super-

comunicação; o paradoxo de o escritor veterano não evitar cacófatos. 

Politicologia: as políticas editoriais; as políticas para eliminação do analfabetismo; as 

políticas de incentivo à leitura. 

Legislogia: a lei do menor esforço quanto à escrita comprometendo resultados assisten-

ciais. 

Filiologia: a grafofilia; a escriptofilia; a intelectofilia; a registrofilia. 

Fobiologia: a fobia de assinar textos. 

Sindromologia: a síndrome da patopensenidade grafada; a síndrome de Amiel; a sín-

drome do perfeccionismo. 

Maniologia: a grafomania. 

Mitologia: o mito do texto perfeito. 

Holotecologia: a grafopensenoteca; a pensenoteca; a conscienciografoteca; a citacio-

teca; a ideoteca; a lexicoteca; a literaturoteca; a mentalsomatoteca; a hemeroteca; a encicloteca. 

Interdisciplinologia: a Grafopensenologia; a Pensenologia; a Estilisticologia; a Confor-

mática; a Gesconologia; a Comunicologia; a Conscienciografologia; a Autoradologia; a Grafo-

priorologia; a Pangrafologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o escritor; o verbetógrafo; o jornalista; o editor; o revisor; o intermissi-

vista; o cognopolita; o comunicólogo; o conscienciólogo; o intelectual; o pesquisador. 

 

Femininologia: a escritora; a verbetógrafa; a jornalista; a editora; a revisora; a intermis-

sivista; a cognopolita; a comunicóloga; a consciencióloga; a intelectual; a pesquisadora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens communicator; o Homo sapi-

ens editor; o Homo sapiens revisor; o Homo sapiens auctor; o Homo sapiens intellectualis; o Ho-

mo sapiens pangraphicus; o Homo sapiens graphopensenicus; o Homo sapiens verponologus;  

o Homo sapiens encyclopaedicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: grafopensenidade elementar = aquela aplicada à escrita convencional; 

grafopensenidade avançada = aquela voltada à conscienciografia verponológica. 

 

Culturologia: a cultura da escrita; a cultura da revisão; a cultura da Grafopenseno-

logia. 

 

Balizador. A grafopensenidade constitui-se de importante balizador a fim de se avaliar  

o confor dos registros escritos. Cabe ao autor avaliar a qualidade do conteúdo grafado e o modo 

pelo qual o ideário grafopensênico se estabelecerá a longo prazo tratando-se da perspectiva autor-

revezamentológica. 

História. A História mostra o quanto o grafopensene foi e ainda é utilizado para fins an-
ticosmoéticos seja na Ciência, na Política, na Publicidade ou no Jornalismo. A assunção da grafo-



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

11608 

pensenidade conscienciológica torna-se caminho para o autor deixar registradas assinaturas pen-
sênicas voltadas para fins assistenciais, exaurindo eventuais rastros pretéritos nosográficos. 

Avaliação. A avaliação grafopensênica é modo de auditar permanentemente a qualidade 
do conteúdo grafado, evitando imprecisões, subinformações e manipulações. Mesmo tendo boa 
intenção, a conscin pode recair no erro da lavagem cerebral sutil. Por esta razão, a Conscienciolo-
gia preconiza a Autodiscernimentologia Holomaturológica. 

Cotejo. O cotejo entre conteúdo grafado e intencionalidade é meio para se estabelecer  
a autoconscientização grafopensênica profilática, evitando mimeses dispensáveis de vidas passa-
das quanto aos textos voltados para fins diferentes dos assistenciais, sejam na Filosofia, Política 
ou Literatura. 

Intermissão. O Curso Intermissivo constitui-se de importante ambiência para o preparo 
do autorado conscienciológico com vistas à materialização de verpons na atual vida intrafísica. 

Neoverpon. A qualificação grafopensênica abre caminhos para se chegar às neoverpons 
e à desperticidade. 

 

VI.  Acabativa 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
trais, evidenciando relação estreita com a grafopensenidade, indicados para a expansão das abor-
dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Análise  da  grafopensenidade:  Comunicologia;  Neutro. 

02.  Assinatura  pensênica:  Pensenologia;  Neutro. 

03.  Autorado  holocármico:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

04.  Consciência  gráfica:  Comunicologia;  Homeostático. 

05.  Conscienciografologista:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

06.  EDITARES:  Conscienciocentrologia;  Neutro. 

07.  Equação  conscienciográfica:  Taristicologia;  Homeostático. 

08.  Escrita  precisa:  Grafopensenologia;  Neutro. 

09.  Escrita  reciclogênica:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

10.  Grafofilia:  Conscienciografologia;  Neutro. 

11.  Ortografopensenidade:  Grafopensenologia;  Homeostático. 

12.  Planilha  grafotécnica:  Grafopensenologia;  Neutro. 

13.  Serendipitia  grafopensênica:  Grafopensenologia;  Homeostático. 

14.  Trafor  da  escrita:  Traforologia;  Homeostático. 

15.  Verbetografia  conscienciológica:  Enciclopediologia;  Neutro. 

 

A  AUTOCONSCIENTIZAÇÃO  DA  GRAFOPENSENIDADE   
É  IMPORTANTE  BALIZADOR  PARA  O  AUTOR  REGISTRAR  

ASSINATURAS  PENSÊNICAS  PROFILÁTICAS  NA  VIDA  

ATUAL  A  FIM  DE  QUALIFICAR  O  LEGADO  ASSISTENCIAL. 
 
Questionologia. Você, leitor ou leitora, na condição de autor(a), já analisou o modo pelo 

qual carrega a pensenidade ao escrever? Refletiu sobre a qualidade da assinatura pensênica grafa-
da na atual vida intrafísica? 

 
Bibliografia  Específica: 
 
1.  Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800  

p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; 
glos. 6.476 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexi-
cográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 48. 

 

D. P. 
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G R A F O P R O É X I S  
( P R O E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A grafoproéxis é a programação existencial mentalsomática da conscin, 

homem ou mulher, voltada à publicação de livros conscienciológicos e com o megafoco na pri-

moprioridade da escrita cosmoética, interassistencial, tarística e libertária, integrando a reurbex 

em curso. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição grafo provém do idioma Grego, grápho, “escre-

ver; inscrever”. O termo programação deriva do idioma Latim, programma, “publicação por es-

crito; edital; cartaz”, e este do idioma Grego, prógramma, “ordem do dia; inscrição”, de prográ-

phó, “escrever anteriormente; escrever na cabeça de”, possivelmente por influência do idioma 

Francês, programme, de igual significado. Apareceu no Século XX. A palavra existencial provém 

do idioma Latim Tardio, existentialis, “existencial”. Surgiu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Proéxis grafopensênica. 2.  Proéxis autoral. 3.  Proéxis grafogescono-

lógica. 4.  Biblioproéxis. 

Neologia. Os 3 vocábulos grafoproéxis, minigrafoproéxis e maxigrafoproéxis são neolo-

gismos técnicos da Proexologia. 

Antonimologia: 1.  Ausência de grafoproéxis. 2.  Mesméxis autoral. 3.  Automarasmo-

logia autoral.  

Estrangeirismologia: a escrita de livros na condição de desideratum; a high performan-

ce autoral; o know-how autoradológico voltado à consecução da autoproéxis; o upgrade autoral 

decorrente do Curso Intermissivo (CI); a clarification task realizada mediante a escrita; o Mental-

somarium; o escritório pessoal transformado em Verponarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à primoprioridade autoproexológica da escrita de livros. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relacionados ao tema: – Existem 

proéxis autoradológicas. Grafoproexistas favorecem reurbexes. Grafoproexista: escritor interas-

sistencial. 

Citaciologia. Eis duas citações pertinentes ao tema: – Muitos homens iniciaram uma 

nova era em suas vidas a partir da leitura de um livro (Henry David Thoreau, 1817–1862). 

Acontece com os livros o mesmo que com os homens: um pequeno grupo desempenha um grande 

papel (Francois Marie Arouet, Voltaire, 1694–1778). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal de escritor; o holopensene pessoal da escrita cons-

cienciológica; o materpensene autoral; o holopensene pessoal da grafofilia interassistencial; os 

grafopensenes; a grafopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os lucidopensenes;  

a lucidopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade; 

os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: a grafoproéxis; a autoconvicção proexológica quanto à escrita consciencioló-

gica; a proéxis na função de escritor conscienciólogo; a condição de intermissivista escritor cons-

cienciólogo; a tares escrita na condição de cláusula pétrea proexológica; a vida humana organiza-

da para potencializar a produtividade intelectual e a publicação de livros; a rotina autoral; o cor-

pus de evidências quanto à grafoproéxis; o megatrafor na escrita; as ideias inatas; a facilidade pa-

ra a escrita desde a infância e a pré-adolescência; o (re)despertar da escrita após o contato com  

a estilística da redação conscienciológica; o descortinamento proexológico em consequência do 
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autoposicionamento autoral; o incompléxis autoral; a melex autoral; a alavancagem da proéxis 

após a publicação do primeiro livro pessoal conscienciológico; a invéxis auxiliando na realização 

da grafoproéxis desde a juventude; a tendência pessoal atual para a escrita reciclogênica e libertá-

ria; a recomposição grupocármica decorrente da escrita de livro tarístico; a ampliação do acerto  

a partir da grafoproéxis; a habilidade ou aptidão para a escrita voltada à assistência interconscien-

cial cosmoética; o autorado holocármico; o verbetorado conscienciológico; a publicação de verbe-

tes na Enciclopédia da Conscienciologia como fator adjuvante valioso para a consecução da gra-

foproéxis; a autoria de artigos científicos conscienciológicos como prelúdio da grafoproéxis;  

o livro conscienciológico; a megagescon intelectual; a automegafocagem intelectual; a prioriza-

ção mentalsomática; a priorização da escrita; a obra-prima pessoal escrita; a biblioteca pessoal 

com os livros conscienciológicos publicados por si mesmo; o fato de o livro publicado ser supe-

rior a qualquer palavra verbalizada; o fato de a grafoproéxis não constituir condição primária, de-

vido ao nível de exigência consciencial à publicação de livro conscienciológico; a necessidade ín-

tima de tornar-se autor de livros; a condição de atrator ressomático de neoautores conscienciólo-

gos intermissivistas; a liderança intelectual interassistencial; a coautoria de livro conscienciológi-

co; a dupla evolutiva (DE) composta por escritores conscienciólogos; a condição do escritor cons-

cienciólogo de minipeça dentro da maxiproéxis grupal; a possibilidade de se atingir a despertici-

dade mediante a escrita conscienciológica; o impessoalismo do livro conscienciológico pessoal, 

pelo caráter atemporal e multidimensional; o livro conscienciológico publicado na condição de 

cápsula do tempo; a Associação Internacional (EDITARES); a União Internacional de Escritores 

da Conscienciologia (UNIESCON). 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; a descoincidência física vígil benigna no ato da escrita; a assistên-

cia extrafísica decorrente da escrita conscienciológica; o fato de o livro conscienciológico ser 

agente de reurbanização extrafísica; o fato de o escritor conscienciólogo agir ao modo de porta- 

-voz da reurbex; a tenepes auxiliando a recomposição grupocármica do grafoproexista; o desassé-

dio mentalsomático; as sincronicidades pessoais relacionadas ao processo da escrita podendo 

envolver, por exemplo, datas, números e reencontros com personalidades do passado; o parapsi-

quismo disciplinado em função da grafoproéxis; os flashes autorretrocognitivos durante o proces-

so de escrita; o fenômeno de materialização do amparador extrafísico no momento de autorrefle-

xão profunda; a captação extrafísica de ideias originais; a projeção vexaminosa do grafoproexista 

em atraso na publicação de obras tarísticas; o parapsicodrama mediado pelo amparador extrafísi-

co visando despertar o grafoproexista da condição de inércia quanto à escrita de livros; o livro 

conscienciológico na condição de resultado prático do parapsiquismo intelectual do escritor; a ra-

iz multiexistencial pessoal na escrita; a qualificação da condição pessoal de escritor pelo Curso 

Intermissivo; a condição de exemplarista cosmoético da conscin escritora, diante das consciexes 

intermissivistas, futuras grafoproexistas; as inspirações extrafísicas para o estudo da personalida-

de consecutiva relacionada à escrita; a escrita parapsíquica; a pangrafia; a colheita intermissiva;  

o autorrevezamento multiexistencial. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo grafofilia-proéxis; o sinergismo autorado-proéxis; o si-

nergismo habilidade redacional–interassistencialidade; o sinergismo grafofilia-interassistencia-

lidade; o sinergismo escrita–responsabilidade evolutiva; o sinergismo escrita-reurbex; o siner-

gismo grafoproéxis–maxiproéxis grupal. 

Principiologia: o princípio do megafoco conscienciográfico; o princípio da assistência 

sem retorno; o princípio da escrita não remunerada; o princípio do autorado voluntário; o prin-

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

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética 

(CGC). 
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Teoriologia: a teoria da reurbex; a teoria do autorrevezamento multiexistencial; a teo-

ria da colheita intermissiva; a teoria do Curso Intermissivo; a teoria do curso grupocármico. 

Tecnologia: as técnicas para redação conscienciológica; as técnicas para identificação 

da proéxis; as técnicas energéticas aplicadas à escrita conscienciológica. 

Voluntariologia: o voluntariado na publicação de livros conscienciológicos; o volunta-

riado na EDITARES; o voluntariado na UNIESCON. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o labo-

ratório conscienciológico da Conscienciografologia; o laboratório conscienciológico da Auto-

proexologia; o laboratório conscienciológico da Comunicologia; o laboratório conscienciológi-

co da Interassistenciologia; o laboratório conscienciológico da Reeducaciologia; o laboratório 

conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Proexo-

logia; o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Co-

légio Invisível da Reeducaciologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível 

da Evoluciologia; o Colégio Invisível dos Escritores da Conscienciologia. 

Efeitologia: os efeitos proexológicos advindos da publicação do primeiro livro consci-

enciológico; os efeitos do cuidado com a saúde cerebral na longevidade da produção intelectual; 

os efeitos do multicompletismo autoral na Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) do escritor grafoproe-

xista; a assistência de evoluciólogo como efeito do cumprimento da grafoproéxis; os efeitos da 

publicação conscienciológica na reurbex; os efeitos da priorização mentalsomática na produtivi-

dade grafopensênica. 

Neossinapsologia: as neossinapses desenvolvidas mediante a escrita conscienciológica. 

Ciclologia: o ciclo completismo autoral–primener; o ciclo multicompletismo autoral–ci-

priene; o ciclo conscin escritora–consciex amparadora; o ciclo completismo autoral–euforin– 

–euforex–colheita intermissiva; o ciclo de autorrevezamento multiexistencial mediante a grafo-

proéxis. 

Enumerologia: a parainiciativa autoral; a iniciativa autoral; o planejamento autoral;  

a consecução autoral; a rotina autoral; o completismo autoral; a primener autoral. A grafopro-

éxis individual; a grafoproéxis duplista; a grafoproéxis grupal; a grafoproéxis institucional; a gra-

foproéxis interparadigmática; a grafoproéxis lexicológica; a grafoproéxis multiexistencial. 

Binomiologia: o binômio Antiautomarasmologia-grafoproéxis; o binômio gescon du-

plista–grafoproéxis a 2; o binômio autor-editor; o binômio autor-leitor; o binômio tares-escrita; 

o binômio autoconvicção proexológica–grafoproéxis; o binômio escrita–recomposição grupocár-

mica. 

Interaciologia: a interação grafoproexista–amparador de função; a interação paracére-

bro do escritor–paracérebro do amparador; a interação grafoproexista–público-leitor amplifi-

cando a interassistencialidade; a interação atrator ressomático–intermissivistas afins; a interação 

prolífica entre os autores da UNIESCON. 

Crescendologia: o crescendo grafoproéxis-compléxis-euforex; o crescendo escritor 

conscienciólogo hoje–amparador de função amanhã; o crescendo escritor convencional–escritor 

conscienciólogo; o crescendo holobiográfico da multiexperiência autoral; o crescendo missio-

nato autoral no passado–grafoproéxis no presente–liderança interassistencial multidimensional 

no futuro.  

Trinomiologia: o trinômio grafofilia-interassistenciofilia-grafoproéxis; o trinômio me-

gatrafor na escrita–automaterpensene autoral–grafoproéxis; o trinômio autoconvicção proexoló-

gica–autoconfiança sadia–autodeterminação evolutiva aplicado à proéxis autoral; o trinômio di-

cionários cerebrais–articulação mental–experienciografia. 

Polinomiologia: o polinômio passado holobiográfico–grafofilia–Curso Intermissivo– 

–grafoproéxis; o polinômio Curso Intermissivo–grafoproéxis–escritor conscienciólogo–amplia-

ção do acerto; o polinômio escritor conscienciólogo–livro tarístico–autoproéxis–maxiproéxis;  

o polinômio Descrenciologia–vivência pessoal–experienciografia–grafoproéxis; o polinômio es-

critor conscienciólogo–amparador de função–livro publicado–público assistido. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

11612 

Antagonismologia: o antagonismo mesméxis / grafoproéxis; o antagonismo autodesor-

ganização / autorganização; o antagonismo autoprioridades caprichosas / autoprioridades proe-

xológicas; o antagonismo psicossomaticidade / mentalsomaticidade; o antagonismo autassédio  

/ escrita; o antagonismo gessom / gescon; o antagonismo tacon / tares. 

Paradoxologia: o paradoxo do grafoproexista em inércia autoral, fato explicável, por 

exemplo, em função de recente esbregue extrafísico cosmoético. 

Politicologia: a política do autorado conscienciológico; a política de cessão dos direitos 

autorais; a gesconocracia; a proexocracia; a lucidocracia; a cosmoeticocracia; a evoluciocracia. 

Legislogia: as leis da proéxis aplicadas à grafoproéxis; a lei do maior esforço intelec-

tual; as leis da interassistencialidade. 

Filiologia: a grafofilia; a escriptofilia; a gesconofilia; a proexofilia; a neofilia; a interas-

sistenciofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a grafofobia inexistente; a heterocriticofobia superada. 

Sindromologia: a superação da síndrome da inércia grafopensênica; a superação da sín-

drome de Amiel; a ausência da síndrome do primeiro livro. 

Maniologia: a gurumania; a megalomania; a mania de autopromoção; a mania de per-

feição. 

Mitologia: o mito de a condição de escritor ser para poucos; o mito de todo escritor ser 

egocêntrico; o mito da inspiração sem transpiração. 

Holotecologia: a mentalsomatoteca; a conscienciografoteca; a grafopensenoteca; a pro-

exoteca; a interassistencioteca; a cosmoeticoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Proexologia; a Mentalsomatologia; a Conscienciografologia;  

a Gesconologia; a Grafoproexologia; a Grafopensenologia; a Grafocomunicologia; a Neoverpo-

nologia; a Comunicologia; a Pensenologia; a Reeducaciologia; a Parapedagogia; a Seriexologia;  

a Parapercepciologia; a Autorrevezamentologia; a Interassistenciologia; a Cosmoeticologia;  

a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin autora de livros; a personalidade consecutiva autoral; a conscin 

lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o grafoproexista; o grafoproexólogo; o grafocomunicólogo; o editor;  

o revisor; o tradutor; o prefaciador; o agente retrocognitor; o agitador de ideias; o intermissivista; 

o completista; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o duplista escritor; 

o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante 

existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o para-

percepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário. 

 

Femininologia: a grafoproexista; a grafoproexóloga; a grafocomunicóloga; a editora;  

a revisora; a tradutora; a prefaciadora; a agente retrocognitora; a agitadora de ideias; a intermissi-

vista; a completista; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a duplista es-

critora; 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 ofi-

exista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária. 

 

Hominologia: o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens scriptor; o Homo sa-

piens auctor; o Homo sapiens conscienciografologus; o Homo sapiens proexologus; o Homo sa-

piens communicologus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo 

sapiens intermissivus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minigrafoproéxis = aquela contemplando a publicação do livro conscien-

ciológico como sendo cláusula pétrea proexológica inerente à maior parte dos intermissivistas; 

maxigrafoproéxis = aquela contemplando a publicação de vários livros conscienciológicos na 

condição de cláusula pétrea proexológica, trazendo maior responsabilidade ao intermissivista 

dentro da Autoradologia. 

 

Culturologia: a Multiculturologia da Grafoproexologia; a cultura da grafointerassis-

tencialidade; a cultura do completismo autoral. 

 

Neoconceitos. No âmbito da Proexologia, eis, enumerados na ordem alfabética, 5 neo-

conceitos relacionados à grafoproéxis, acompanhados de breve definição: 

1.  Antigrafoproéxis: a grafoproéxis quando abortada por atitudes antievolutivas e im-

pedidoras do bom funcionamento mentalsomático. 

2.  Autografoproéxis: a autoproéxis voltada à publicação de livros conscienciológicos. 

3.  Grafoproexista: a conscin, homem ou mulher, possuidora de grafoproéxis. 

4.  Grafoproexologia: a área da Conscienciologia voltada ao estudo técnico da grafopro-

éxis. 

5.  Grafoproexólogo: a conscin, homem ou mulher, pesquisadora da Grafoproexologia. 

 

Interassistência. Perante a Conscienciografologia, o ato de escrever, apesar de ser ativi-

dade individual, é ação interassistencial. Quem escreve em benefício dos outros, materializando 

pensenes voltados para a tarefa do esclarecimento, torna-se agente de reestruturação intraconsci-

encial e de reurbanização intra e extrafísica. 

Ferramenta. Diante da Interassistenciologia, o livro é ferramenta de interassistência 

sem fronteiras. Quando cosmoético, tarístico e libertário, pode atingir ambientes, locais, regiões  

e consciências inalcançáveis pelas palavras faladas ou verbalizadas. Os escritos persistem ao lon-

go do tempo, ao contrário das palavras ditas. Importa relembrar o provérbio: verba volant, scripta 

manent (“As palavras voam, os escritos permanecem”). Sendo relevante para a construção do co-

nhecimento humano, o livro vai ser lido por incalculável número de conscins e repassado adiante 

ao longo de séculos e até de milênios. 

Alcance. Do mesmo modo, a obra escrita pode ser transportada, vivenciada e apreciada 

presencialmente, possuindo alcance muito maior em relação às paredes de concreto das constru-

ções. Mesmo de caráter monumental, as obras arquitetônicas não podem ser reproduzidas em lar-

ga escala e muito menos deslocadas para outras localidades ou para dentro das casas dos assisti-

dos. Pela possibilidade atual de difusão planetária, inclusive em diversos idiomas, os livros estão 

menos suscetíveis ao desaparecimento, seja devido aos fenômenos da Natureza, às guerras e às 

ações destrutivas de qualquer tipo, diferentemente das edificações. 

Maxiproéxis. Pela Proexologia, os fatos descritos anteriormente demonstram o caráter 

de grupalidade da escrita e a condição aparentemente paradoxal de toda grafoproéxis: mesmo 

possuindo certo grau de individualidade em função das prioridades pessoais da conscin escritora, 

faz parte de maxiproéxis grupal. O escritor conscienciólogo é minipeça dentro do maximecanis-

mo evolutivo, assim como são as demais consciências em evolução. 

Grafoproéxis. Ciência se faz detalhando-se os resultados no papel. A História da Huma-

nidade, incluindo a finalidade dos monumentos construídos, só foi fixada mediante o registro 

grafado dos acontecimentos e das descobertas. Logo, a primoprioridade da escrita para a expan-

são e continuidade da Neociência Conscienciologia é conditio sine qua non. 

Cápsula. Concernente à Autorrevezamentologia, importa ainda ressaltar o papel de cáp-

sula do tempo multiexistencial inerente a toda obra escrita interassistencial, tanto de modo indivi-

dual quanto grupal. 
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Concretização. Sob a ótica da Neoverponologia, à conscin possuidora de grafoproéxis 

cabe a função de concretizar as neoverpons conscienciológicas no papel, favorecendo o acesso  

e a perpetuação das neodescobertas da Conscienciologia aos atuais e futuros intermissivistas. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a grafoproéxis, indicados para a expansão das abordagens 

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

01.  Alavancagem  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

02.  Antiautomarasmologia:  Gesconologia;  Homeostático. 

03.  Atrator  ressomático:  Ressomatologia;  Homeostático. 

04.  Autoconvicção  proexológica:  Proexologia;  Homeostático. 

05.  Autorado  holocármico:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

06.  Cláusula  pétrea:  Proexologia;  Homeostático. 

07.  Consciência  gráfica:  Comunicologia;  Homeostático. 

08.  Conscienciografia:  Comunicologia;  Neutro. 

09.  Corpus  de  evidências  na  proéxis:  Autoproexologia;  Neutro. 

10.  Gescon:  Proexologia;  Homeostático. 

11.  Grafofilia:  Conscienciografologia;  Neutro. 

12.  Política  do  autorado  conscienciológico:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

13.  Priorização  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

14.  Síndrome  da  inércia  grafopensênica:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15.  Trafor  da  escrita:  Traforologia;  Homeostático. 

  

AO  ESCRITOR  CONSCIENCIÓLOGO  INTERMISSIVISTA,  UR-
GE  A  ASSUNÇÃO  DA  AUTOGRAFOPROÉXIS,  COLABORAN-
DO  DE  MODO  PROATIVO,  DENTRO  DA  AUTORADOLOGIA,  
PARA  A  MAXIPROÉXIS  GRUPAL  DA  CONSCIENCIOLOGIA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, possui o trafor da escrita? Já considerou a possi-

bilidade de ser grafoproexista? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Flusser, Vilem; A Escrita: Há Futuro para a Escrita?; revisor Gustavo Bernardo; trad. Murilo Jardelino 
da Costa; 252 p.; 21 caps.; 1 website; 21 x 14 cm; br.; Annablume; São Paulo, SP; 2010; páginas 20 a 22. 

2.  Machado, Cesar Iria; Liderança Intelectual Interassistencial; Artigo; Scriptor; Revista; Anuário; Ano  

5; N. 5; 1 E-mail; 3 enus.; 1 microbiografia; 3 siglas; 2 refs.; União Internacional de Escritores da Conscienciologia 
(UNIESCON); Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 26 a 28. 

3. Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holoci-

clo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; 19 websites; glos. 650 termos; 

alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 418, 419, 422 e 423. 

4.  Vieira, Waldo; Manual da Proéxis: Programação Existencial; revisores 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.; As-
sociação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011; páginas 26 a 32, 102, 103 e 123. 

 

C. I. M. 
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G R A F O P R O E X O M E T R O L O G I A  
(G R A F O P R O E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Grafoproexometrologia é a Ciência aplicada aos estudos, conhecimentos 

específicos, sistemáticos, técnicos, teáticos ou pesquisas conscienciométricas voltadas ao diag-

nóstico quanto ao nível de importância, relevância, extensão e profundidade da atuação, conse-

quências evolutivas e inevitabilidade da escrita conscienciológica na vida humana atual da cons-

cin intermissivista, homem ou mulher, favorecendo a orientação da bússola intraconsciencial na 

direção da priorização do autorado holocármico. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição grafo provém do idioma Grego, grá-

pho, “escrever; inscrever”. O termo programação deriva do idioma Latim, programma, “publica-

ção por escrito; edital; cartaz”, e este do idioma Grego, prógramma, “ordem do dia; inscrição”, de 

prográphó, “escrever anteriormente; escrever na cabeça de”, possivelmente por influência do idi-

oma Francês, programme, de igual significado. Apareceu no Século XX. A palavra existencial 

vem do idioma Latim Tardio, existentialis. Surgiu no Século XIX. O segundo elemento de com-

posição metria deriva do idioma Latim, metrum, “medida de 1 verso”, e este do idioma Grego, 

métron, “unidade de medida; o que mede; instrumento para medir” O terceiro elemento de com-

posição logia provém igualmente do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição ca-

bal; tratamento sistemático de 1 tema”. 

Sinonimologia: 1.  Grafoproexometria. 2.  Ciência da medição grafoproexológica.  

3.  Ciência da aferição grafoproexológica. 4.  Estudo da qualidade da grafoproéxis. 5.  Estudo da 

complexidade da grafoproéxis. 6.  Estudo dos parâmetros da grafoproéxis. 

Neologia. Os 3 vocábulos Grafoproexometrologia, Autografoproexometrologia e Hete-

rografoproexometrologia são neologismos técnicos da Grafoproexologia. 

Antonimologia: 1.  Conscienciometrologia. 2.  Consciencioterapia. 3.  Desconhecimen-

to da autografoproéxis. 4.  Ausência de autografoproéxis. 

Estrangeirismologia: a análise do curriculum e do paracurriculum autoradológico;  

a avaliação do background na condição de escritor; a escrita de livros na condição de desidera-

tum; o know-how autoradológico voltado à consecução da autoproéxis; a high performance auto-

ral; o strong profile autoral; o Mentalsomarium; o Pesquisarium; o escritório pessoal transforma-

do em Verponarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Cosmovisiologia Grafoproexometrológica. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relacionados ao tema: – Grafo-

proexometrologia: matematização grafoproexológica. Grafoproexista: escritor intermissivista. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Grafoproexometrologia; o holopensene pessoal 

da Grafoproexologia Lúcida; o holopensene pessoal de escritor; o holopensene pessoal da escrita 

conscienciológica; o holopensene pessoal da grafofilia interassistencial; os grafopensenes; a gra-

fopensenidade; os proexopensenes; a proexopensenidade; os analiticopensenes; a analiticopense-

nidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade;  

o holopensene pessoal da Autoradologia. 

 

Fatologia: a conscienciometria aplicada à grafoproéxis; a identificação do grafoproexis-

ta mediante a análise conscienciométrica; a pacificação íntima do escritor mediante o autodiag-

nóstico da condição de grafoproexista; o bem-estar consciencial advindo do diagnóstico grafopro-

exométrico; a amplificação redacional a partir da identificação de si mesmo como sendo portador 
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de grafoproéxis; a assunção das autorresponsabilidades interassistenciais conscienciografológicas; 

a medida da extensão e abrangência da própria grafoproéxis; a aferição da produtividade grafo-

proexológica; o megatrafor na escrita; a priorização autoradológica; a priorização mentalsomáti-

ca; a biblioteca pessoal com os próprios livros conscienciológicos publicados; o acesso às pró-

prias obras escritas no passado funcionando ao modo de cápsula do tempo grafoproexometrológi-

ca; a dedicação à escrita conscienciológica abrindo caminhos, favorecendo reecontros conscienci-

ais e centrando a conscin escritora no megafoco existencial; a Associação Internacional da Enci-

clopediologia da Conscienciologia (ENCYCLOSSAPIENS); a União Internacional de Escritores 

da Conscienciologia (UNIESCON). 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; os insights na tenepes favorecendo o diagnóstico conscienciométri-

co autoradológico; as projeções conscientes (PCs) vexaminosas e educativas ampliando a auto-

cognição e a urgência do autorado na autoproéxis; as sincronicidades trazendo evidências quanto 

à condição de escritor na holobiografia pessoal; as autorretrocognições intermissivas; a raiz multi-

existencial pessoal na escrita. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo Conscienciografologia-Proexologia-Conscienciometro-

logia; o sinergismo conscienciometria–conscin grafoproexável; o sinergismo grafofilia-grafopro-

éxis. 

Principiologia: o princípio do megafoco conscienciográfico; o princípio da escrita não 

remunerada; o princípio do autorado voluntário. 

Codigologia: a assunção teática do papel de escritor conscienciólogo integrando o códi-

go pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da reurbex; a teoria do autorrevezamento existencial; a teoria dos 

Cursos Intermissivos (CIs); a teática da proéxis autoradológica. 

Tecnologia: as técnicas conscienciométricas aplicadas à Grafoproexologia; a técnica da 

conscin-cobaia autoral. 

Voluntariologia: o voluntariado na UNIESCON; o voluntariado na Associação Interna-

cional Editares (EDITARES); o voluntariado na ENCYCLOSSAPIENS. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Conscienciografologia; o labora-

tório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Auto-

proexologia; o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Gesco-

nologia; o Colégio Invisível da Verponologia; o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio In-

visível da Conscienciometrologia. 

Efeitologia: o efeito atrator do grafoproexista autoconsciente; os efeitos da grafopro-

éxis na maxiproéxis grupal; os efeitos benéficos do autodiagnóstico grafoproexométrico para  

a conscin escritora. 

Neossinapsologia: as neossinapses decorrentes da análise grafoproexométrica. 

Ciclologia: o ciclo conscin escritora–consciex amparadora; o ciclo de autorrevezamen-

to multiexistencial mediante a grafoproéxis. 

Enumerologia: a investigação grafoproexológica; o diagnóstico grafoproexológico;  

a lucidez grafoproexológica; a convicção grafoproexológica; a assunção grafoproexológica;  

a consecução grafoproexológica; o completismo grafoproexológico. 

Binomiologia: o binômio Conscienciometrologia-Grafoproexometrologia; o binômio 

autanálise grafoproexométrica–autodeterminação evolutiva; o binômio intermissivista-grafopro-

exista; o binômio autodiagnóstico da grafoproéxis–autorresponsabilidade redacional; o binômio 

escrita-interassistência. 

Interaciologia: a interação conscienciômetra-grafoproexista. 
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Crescendologia: o crescendo Grafoproexometrologia–Autocogniciologia Grafoproexo-

lógica–Autoradologia; o crescendo escritor conscienciólogo hoje–amparador de função amanhã.  

Trinomiologia: o trinômio holobiografia na escrita–grafoproéxis–autorado holocármi-

co; o trinômio Grafoproexometrologia–autoconvicção proexológica–Antimarasmologia Autoral; 

o trinômio Grafoproexometrologia–autografoproéxis–maxiproéxis grupal; o trinômio análise–di-

agnóstico–direcionamento proexológico aplicado à conscin intermissivista com perfil de escritor; 

o trinômio identificação-priorização-dedicação aplicado à proéxis autoradológica; o trinômio 

Curso Intermissivo–conscin grafoproexável–grafoproéxis. 

Polinomiologia: o polinômio histórico multiexistencial autoral–linha proexológica au-

toral–indicadores grafoproexológicos–assunção da grafoproéxis. 

Antagonismologia: o antagonismo autodiagnóstico / autocorrupção; o antagonismo au-

tolucidez / desviacionismo; o antagonismo grafoproéxis / travão na escrita; o antagonismo Gra-

foproexometrologia / Marasmologia. 

Paradoxologia: o paradoxo do erudito sem grafofilia; o paradoxo do escritor travado 

para a escrita. 

Politicologia: a política do autorado conscienciológico; a gesconocracia; a proexocracia. 

Legislogia: as leis da proéxis aplicadas à grafoproéxis. 

Filiologia: a grafofilia; a escritofilia; a gesconofilia; a conscienciometrofilia; a proexofi-

lia; a neofilia; a interassistenciofilia. 

Sindromologia: a superação da síndrome da inércia grafopensênica; a ausência da sín-

drome do primeiro livro. 

Mitologia: o mito da inspiração sem transpiração. 

Holotecologia: a grafopensenoteca; a mentalsomatoteca; a conscienciometroteca; a inte-

rassistencioteca; a conscienciografoteca; a proexoteca; a cosmoeticoteca. 

Interdisciplinologia: a Grafoproexometrologia; a Grafoproexologia; a Grafoconscien-

ciometrologia; a Conscienciografologia; a Grafocomunicologia; a Grafopensenologia; a Gescono-

logia; a Mentalsomatologia; a Neoverponologia; a Reeducaciologia; a Intermissiologia; a Serie-

xologia; a Parapercepciologia; a Autorrevezamentologia; a Interassistenciologia; a Cosmoeticolo-

gia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin autora de livros; a personalidade consecutiva autoral; a conscin 

lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o grafoproexômetra; o grafoproexometrologista; o grafoproexista; o gra-

foproexólogo; o grafocomunicólogo; o editor; o revisor; o tradutor; o prefaciador; o agente retro-

cognitor; o agitador de ideias; o intermissivista; o completista; o conscienciólogo; o conscienciote-

rapeuta; o duplista escritor; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplaris-

ta; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o te-

nepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o tertuliano;  

o verbetólogo; o voluntário. 

 

Femininologia: a grafoproexômetra; a grafoproexometrologista; a grafoproexista; a gra-

foproexóloga; a grafocomunicóloga; a editora; a revisora; a tradutora; a prefaciadora; a agente re-

trocognitora; a agitadora de ideias; a intermissivista; a completista; a consciencióloga; a conscien-

cioterapeuta; a duplista escritora; 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 consci-

ente; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária. 

 

Hominologia: o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sa-

piens auctor; o Homo sapiens graphocommunicator; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapi-
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ens conscientiometra; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens interassistens; o Homo 

sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens intermissivus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Autografoproexometrologia = a Ciência da autavaliação racional e do au-

todiagnóstico quanto à condição pessoal de grafoproexista; Heterografoproexometrologia = a Ci-

ência da heteravaliação racional e do heterodiagnóstico quanto à condição de grafoproexista dos 

compassageiros evolutivos intermissivistas. 

 

Culturologia: a cultura da autoconscientização grafoproexológica; a cultura da Grafo-

proexometrologia; a Multiculturologia da Grafoproexologia; a cultura da grafointerassistenciali-

dade. 

 

Produtividade. A exigência quanto à produtividade conscienciografológica é variável 

entre as conscins grafoproexistas. 

Autografoproéxis. Entretanto, a autoconvicção quanto a certas temáticas consciencioló-

gicas ligadas ao processo da escrita, em função da lógica multidimensional e multiexistencial  

a elas inerente, torna-se ponto pacífico, evidenciando a qualidade, extensão e profundidade da au-

tografoproéxis. 

Realidades. À conscin escritora, importa analisar com toda autocrítica e racionalidade 

possíveis, se possui algum nível de certeza íntima da existência e / ou experimentação teática 

quanto ao menos 51% destas 29 realidades transcendentes, enumeradas a seguir na ordem alfabé-

tica de assuntos, quando estudadas no contexto da Conscienciografologia, podendo evidenciar, 

para si mesma, a condição pessoal de grafoproexista: 

01. Amparador extrafísico: a presença de amparadores extrafísicos interessados em 

assistir o autor no processo de escrita. 

02. Ampliação do acerto: a continuidade multiexistencial na publicação de livros inte-

rassistenciais visando a ampliação do acerto quanto à assistência autoradológica. 

03. Assistência extrafísica: a realização de assistência às consciexes evocadas durante 

qualquer parte do procedimento envolvendo o ato de redigir. 

04. Autorado despertogênico: o desenvolvimento da desperticidade mediante a escrita 

conscienciológica. 

05. Autorado holocármico: o exercício da função de autor de livros sobre temas evolu-

ídos da Conscienciologia, assentando as bases para o autorrevezamento multiexistencial, a ofiex  

e a autodesperticidade. 

06. Autorretrocognição: a ocorrência de autorretrocognições envolvendo retrovidas na 

condição de escritor. 

07. Autorrevezamento multiexistencial: a compreensão clara, incontestável e inarre-

dável da função do próprio livro tal qual cápsula do tempo, propiciando a passagem de bastão ou 

revezamento existencial consigo mesmo, entre vidas sucessivas, dando continuidade aos empre-

endimentos evolutivos por si realizados, no caso, tendo por megafoco a publicação de novas 

obras escritas dentro da tares e da Interassistenciologia. 

08. Colheita intermissiva: a evidência pessoal de ter vivenciado ou poder vivenciar, na 

condição de consciex ex-escritora, a assistência aos leitores dos livros pessoais, tornando-se am-

parador extrafísico mediante as próprias obras escritas. 

09. Curso intermissivo: a participação e consequente qualificação pessoal em Curso In-

termissivo recente, em decorrência de assistência realizada através dos livros pessoais publicados 

na última retrovida, favorecendo a elaboração de grafoproéxis. 

10. Descoincidência: a ocorrência de descoincidência física vígil benigna durante a re-

dação dos textos pessoais, evidenciando alguma ocorrência extrafísica na psicosfera do escritor. 

11. Ectoplasmia: a materialização do amparador extrafísico no escritório pessoal, no 

momento de reflexão profunda visando a captação de ideias. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

11619 

12. Energias: as variadas percepções energéticas no ato da escrita, por exemplo, o ba-

nho energético, o arco voltaico craniochacral e a sinalética energética e parapsíquica. 

13. Liderança multidimensional: a importância do papel do escritor quando expõe as 

próprias ideias, atuando ao modo de líder intelectual interassistencial multidimensional. 

14. Linha holobiográfica autoral: os indicadores relativos à raiz multiexistencial pes-

soal no campo da escrita e da Autoradologia. 

15. Macrossoma: a existência de macrossoma ou corpo supermaceteado próprio para  

o desenvolvimento de proéxis intelectual. 

16. Materpensene autoral: a predominância de aspectos mentaissomáticos e autorado-

lógicos na manifestação pessoal, evidenciando ser a Grafopensenologia ou a Grafocomunicologia 

a síntese do próprio holopensene. 

17. Pangrafia: o acontecimento de 2 ou múltiplos fenômenos parapsíquicos simultâne-

os, favorecedores da captação de ideias e a consequente redação de texto esclarecedor.   

18. Paracérebro: a existência do paracérebro na condição de facilitador da conexão 

com o amparador extrafísico na captação de ideias de ponta. 

19. Parapsiquismo disciplinado: o desenvolvimento parapsíquico pessoal obtido medi-

ante a rotina autoral. 

20. Paravisita intermissiva: a condição de exemplarista cosmoético da conscin escrito-

ra consciencióloga, diante da paravisita de consciexes intermissivistas ex-escritoras, futuras gra-

foproexistas. 

21. Personalidade consecutiva autoral: o fato de ter sido conscin, homem ou mulher,  

a qual vivenciou a condição de escritora em existência intrafísica ou vida humana anterior à atual. 

22. Proéxis: as intuições, os insights e as sensações persistentes quanto à necessidade 

de desenvolver tarefa existencial pessoal no campo da escrita (grafoproéxis), além do reconheci-

mento do papel individual de escritor dentro de maxiproéxis grupal e da condição de cláusula pé-

trea do autorado na própria vida. 

23. Projeção consciencial: a ocorrência de projeções conscienciais favorecedoras da 

captação extrafísica de ideias, e até mesmo experiências projetivas patrocinadas por amparadores 

extrafísicos visando despertar a conscin escritora para as autorresponsabilidade interassistenciais 

no campo da Autoradologia. 

24. Psicofonia: a atuação pretérita ou futura, nos períodos intermissivos, na condição de 

consciex comunicadora, mediante a psicofonia extrafísica. 

25. Recomposição grupocármica: o fato de a publicação de livros auxiliar no deslinda-

mento das interprisões grupocármicas e na recomposição com consciências do passado holobio-

gráfico. 

26. Retrossenha autoradológica: o reconhecimento da escrita e do autorado tal qual 

retrossenha pessoal. 

27. Reurbex: a pararrealidade das reurbanizações extrafísicas e o papel do escritor 

conscienciólogo ao modo de porta-voz ou embaixador intrafísico das reurbexes. 

28. Sincronicidade: as sincronicidades pessoais relacionadas ao processo da escrita po-

dendo envolver, por exemplo, datas, números, objetos e reencontros com personalidades do pas-

sado. 

29. Tares: o papel da escrita e do livro na função de ferramenta propiciadora da tarefa 

assistencial do esclarecimento. 

 

Variáveis. Sob a ótica da Intrafisicologia, a pesquisa da vida humana atual pode trazer 

série de evidências à conscin escritora, auxiliando no autodiagnóstico quanto à condição pessoal 

de intermissivista grafoproexista, a exemplo destas 35 variáveis, enumeradas a seguir na ordem 

alfabética: 

01. Abertismo: a abertura pessoal ao conhecimento quanto à evolução da consciência. 

02. Amizades: a natureza mentalsomática das amizades e afinidades pessoais. 

03. Assunção: a dinamização da vida humana mediante a assunção da proéxis autorado-

lógica. 
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04. Atuação: o encaminhamento para atuar em profissões relacionadas à redação de 

textos. 

05. Autodidatismo: a procura pela capacitação autodidata da habilidade redacional pes-

soal. 

06. Bem-estar: a sensação de bem-estar ao exercer a função de escritor. 

07. Bibliofilia: a afinidade com os livros e a importância dos mesmos na vida pessoal. 

08. Cientificidade: a postura pessoal científica, antidogmática, antidoutrinadora e antir-

religiosa. 

09. Congressos: a aprovação habitual, da produção gráfica pessoal, nos eventos científi-

cos aos quais submete os próprios textos. 

10. Conscienciologia: a aceleração do autorado a partir do contato com a Consciencio-

logia. 

11. Cotidiano: o interesse pela observação pesquisística do cotidiano. 

12. Dicionário: a importância pessoal dada ao estudo das palavras e pela aquisição de 

vocabulário novo. 

13. Discrição: o posicionamento pessoal discreto, anticabotino e antimonárquico quanto 

ao trafor da escrita. 

14. Duplismo: a união com conscin duplista afim ao desenvolvimento intelectual e au-

toradológico. 

15. Esclarecimento: o exercício do esclarecimento embasado em antigurulatria. 

16. Estímulo: o estímulo providencial para o hábito da redação, vindo de conscin exter-

na ao grupocarma íntimo.  

17. Feedbacks: o retorno positivo, espontâneo e desinteressado, dos leitores-assistidos, 

quanto à facilidade para leitura ou qualidade dos textos pessoais. 

18. Formação: a graduação em áreas afins ao processo de escrita. 

19. Genética: os aportes hereditários favorecedores do corpo físico para a atuação inte-

lectual. 

20. Grafofilia: a disposição e o gosto natural pela escrita. 

21. Hobby: a preferência por hobbies mentaissomáticos. 

22. Ideias inatas: a qualidade das ideias inatas remontando ao passado holobiográfico 

na escrita. 

23. Leitura: a preferência quanto à leitura de assuntos produtivos e quanto à erudição 

pessoal. 

24. Línguas: a motivação para o estudo de línguas estrangeiras e o incentivo externo 

para este fim. 

25. Mentalsoma: o destaque para as aptidões intelectuais e manifestações mentaisso-

máticas. 

26. Parentela: a influência positiva dos pais na formação pessoal para a escrita, incluin-

do a atividade profissional e o megratrafor familiar. 

27. Poder: a noção do poder da capacidade gráfica pessoal, utilizada cosmoeticamente. 

28. Precocidade: a facilidade para redigir textos desde a juventude. 

29. Prestígio: a superação da necessidade de reconhecimento social. 

30. Psicomotricidade: a destreza para o domínio cerebelar e da psicomotricidade. 

31. Recin: a busca por autoconhecimento e a necessidade de renovações íntimas. 

32. Referência: o fato de tornar-se referência na escrita dentro do grupo evolutivo. 

33. Trafor: a habilidade para transformar ideias, fatos e parafatos em palavras grafadas 

no papel. 

34. Universalismo: a tendência ao universalismo intelectual em detrimento do especia-

lismo hemiplégico. 

35. Voluntariado: o destaque em áreas do voluntariado relacionadas com os processos 

de pesquisa, escrita e revisão de textos, além da aceitação pacífica e tranquila da autoria de livros 

libertários e interassistenciais em caráter voluntário, sem visar retorno financeiro. 
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VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a Grafoproexometrologia, indicados para a expansão das 

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

01.  Antiautomarasmologia:  Gesconologia;  Homeostático. 

02.  Autoconvicção  proexológica:  Proexologia;  Homeostático. 

03.  Autorado  holocármico:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

04.  Cláusula  pétrea:  Proexologia;  Homeostático. 

05.  Consciência  gráfica:  Comunicologia;  Homeostático. 

06.  Conscienciografia:  Comunicologia;  Neutro. 

07.  Corpus  de  evidências  na  proéxis:  Autoproexologia;  Neutro. 

08.  Escrita  conscienciológica:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

09.  Escritor  conscienciólogo:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

10.  Gescon:  Proexologia;  Homeostático. 

11.  Grafofilia:  Conscienciografologia;  Neutro. 

12.  Intermissiometria:  Paraconscienciometrologia;  Neutro. 

13.  Priorização  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

14.  Proexometria:  Proexologia;  Neutro. 

15.  Trafor  da  escrita:  Traforologia;  Homeostático. 

  

À  CONSCIN  INTERMISSIVISTA  COM  HISTÓRICO  HOLOBIO-
GRÁFICO  NA  ESCRITA,  A  AUTAVALIAÇÃO  PELA  GRAFO-
PROEXOMETROLOGIA  EXPÕE,  DE  MODO  FRANCO  E  IN-
SOFISMÁVEL,  A  AUTOCONDIÇÃO  DE  GRAFOPROEXISTA. 

 

Questionologia. Você, leitor e leitora, já realizou a Autografoproexometrologia? Caso 

tenha se autodiagnosticado na qualidade de grafoproexista, qual o nível de assunção pessoal, no 

momento atual, quanto à condição do autorado holocármico? 

 
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; 1 foto; 11 enus.; 100 folhas de avaliação;  
1 foto; 2.000 questionamentos; 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 62, 63, 100, 101, 112, 114 a 117, 154, 155, 160, 186 e 187. 
2.  Vieira, Waldo; Manual da Proéxis: Programação Existencial; revisores 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.; As-

sociação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011; páginas 26 a 32, 102, 103 e 123. 

 

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

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A grafotécnica da diversidade vocabular é a técnica de buscar imprimir ao 

texto pessoal variedade de vocábulos possível, objetivando a precisão comunicativa e a facilitação 

da fluência na leitura. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição grafo vem do idioma Grego, grápho, “escrever; 

inscrever”. A palavra técnica procede do idioma Francês, technique, derivada do idioma Latim, 

technicus, e este do idioma Grego, tekhnikós, “relativo à Arte, à Ciência ou ao saber, ao conheci-

mento ou à prática de alguma profissão; hábil”. Surgiu no Século XIX. O vocábulo diversidade 

provém do idioma Latim, diversitas, “diversidade; variedade; diferença”. Apareceu no Século 

XV. O termo vocábulo deriva do mesmo idioma Latim, vocabulum, “nome; denominação; pa-

lavra; termo; maneira de chamar”. Surgiu no Século XIV. A palavra vocabular apareceu no Sécu-

lo XX. 

Sinonimologia: 1.  Grafotécnica de diversificação de palavras. 2.  Técnica de escrita 

com termos variegados. 3.  Técnica de redação plurivocabular. 

Neologia. As 3 expressões compostas grafotécnica da diversidade vocabular, grafotéc-

nica da diversidade vocabular elementar e grafotécnica da diversidade vocabular avançada são 

neologismos técnicos da Grafopensenologia. 

Antonimologia: 1.  Texto repetitivo. 2.  Texto com pobreza vocabular. 3.  Escrita mal 

elaborada. 

Estrangeirismologia: o know-how da escrita. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à tecnicidade tarística. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Textos desnudam 

autores. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da exaustividade comunicativa; os mnemopense-

nes; a mnemopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os lateropensenes; a lateropen-

senidade; os didactopensenes; a didactopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; a téc-

nica de indução à associação pensênica; a multiplicidade de termos retidos corretamente favore-

cendo a flexibilização da autopensenidade. 

 

Fatologia: a opção pelo esclarecimento consciencial; a consciência de a redação bem 

trabalhada enunciar corretamente as próprias concepções; a qualificação do texto por meio da se-

leção criteriosa dos vocábulos; a noção do valor elucidativo do termo certo utilizado no momento 

e local corretos; o entendimento dos riscos de banalização da tese apresentada devido à pobreza 

vocabular; a constatação do desleixo quanto à forma levantar a desconfiança no leitor quanto  

à qualidade do conteúdo; a averiguação de a repetição inconveniente de palavras levar o leitor  

à distração e ao desestímulo à leitura da obra; a disposição ao uso de técnica redacional para tor-

nar o texto elucidativo e agradável de ler; as pesquisas aos dicionários propiciando o emprego 

correto dos termos; a acepção da palavra condizente com a ideia a ser redigida; a adequação dos 

vocábulos ao público-alvo leitor; a escolha cosmoética das palavras; os gradativos acréscimos de 

novos termos construindo e ampliando o léxico cerebral do autor e do leitor; a descoberta do as-

pecto lúdico da busca pelos vocábulos apropriados; a multiplicidade de termos nos léxicos cere-

brais permitindo maior precisão na comunicabilidade escrita e oral. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático sustentando o labor 

conformático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal anunciando a presença de consciexes 

amparadoras; a soltura holossomática propiciando a receptividade paracerebral; as dicas extrafísi-

cas de pesquisas; a achega vocabular patrocinada pela parapreceptoria; o termo captado de modo 

incompleto ou distorcido conduzindo à pesquisa de possível palavra dicionarizada; o encontro do 

vocábulo similar ao captado parcialmente, antes desconhecido ou esquecido, capaz de encaixar-se 

precisamente na ideia a ser explicitada, confirmando a paraintervenção amparadora; a multiplici-

dade de termos no autovocabulário favorecendo a recepção de inspirações do amparo extrafísico. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo apuro ideativo–esmero redacional; o sinergismo comu-

nicativo das palavras perfeitamente encaixadas no sentido pretendido; o sinergismo coesão-coe-

rência-clareza para a leitura fluente do texto; o sinergismo teática-verbação na força tarística 

dos escritos; o sinergismo vasta dicionarização cerebral–taquipsiquismo–versatilidade comuni-

cacional; o sinergismo cérebro-paracérebro; o sinergismo memória cerebral–holomemória. 

Principiologia: o princípio da explicitação comunicativa; o princípio da primazia do 

conteúdo sobre a forma; o princípio da intransferibilidade da responsabilidade autoral; o princí-

pio da amparabilidade extrafísica inerente aos empreendimentos cosmoéticos; o princípio da 

tares; o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio do exemplarismo pessoal (PEP). 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) implantando o autocompromisso 

com clareza na expressão pessoal. 

Tecnologia: a grafotécnica da diversidade vocabular; a técnica da infopesquisa consci-

enciográfica; a técnica da bissociação; a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade;  

a técnica da circularidade; a técnica de eliminação de cacófatos. 

Voluntariologia: o voluntariado autoral da tares. 

Laboratoriologia: os laboratórios conscienciológicos de desassédio mentalsomático 

Holociclo, Holoteca e Tertuliarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Comunicólogos. 

Efeitologia: os efeitos das palavras escritas; os efeitos esclarecedores do texto escor-

reito; os efeitos tarísticos da paciência redacional; os efeitos da priorização da tares grafada; os 

efeitos do taquipsiquismo no acesso lexical rápido e exato no momento da comunicação; os efei-

tos elucidativos do conceito expresso de distintas maneiras; os efeitos da dicionarização cerebral 

na captação de neoverpons. 

Neossinapsologia: a formação de neossinapses vocabulares nas pesquisas lexicais. 

Ciclologia: o ciclo mnemônimo seleção-retenção-recuperação. 

Enumerologia: o apreço pela informação esclarecedora; o empenho pela exatidão comu-

nicativa; a exercitação da memória cerebral; o investimento na polivalência intelectual; o estudo 

da conscienciografia; a dedicação ao confor tarístico; a diversificação do autovocabulário. As pa-

lavras usuais; as palavras guarda-chuvas; as palavras curingas; as palavras-chave; as palavras 

marcantes; as palavras dispensáveis; as palavras evitáveis. 

Interaciologia: a interação acepção-vocábulo; a interação lexical; a interação entre os 

parágrafos; a interação conteúdo-forma; a interação autor-texto; a interação conscin-autora 

cosmoética–consciex-coautora amparadora; a interação autor-revisor; a interação autor-leitor. 

Trinomiologia: o trinômio conteúdo forte–texto lacunado–tese frágil; o trinômio ler-re-

fletir-escrever; o trinômio intelectual-parapsíquico-comunicador; o trinômio vocábulo preciso– 

–frase enxuta–texto conciso; o trinômio palavra exata–contexto adequado–comunicação eficaz;  

o trinômio bem pensado–bem escrito–bem elucidado; o trinômio decidir-deliberar-agir. 

Antagonismologia: o antagonismo automotivação intelectual / preguiça mental. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à tares. 

Filiologia: a assistenciofilia; a comunicofilia; a grafofilia; a lexofilia; a bibliofilia; a en-

ciclopediofilia; a mnemofilia. 

Mitologia: o mito da inspiração sem transpiração; o mito da perfeição. 
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Holotecologia: a lexicoteca; a encicloteca; a biblioteca; a hemeroteca; a comunicoteca; 

a metodoteca; a teaticoteca. 

Interdisciplinologia: a Grafopensenologia; a Comunicologia; a Redaciologia; a Exausti-

vologia; a Infocomunicologia; a Conformática; a Orismologia; a Gramaticologia; a Taristicologia; 

a Parapedagogia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o agente retrocognitor; o intermissivista; o comunicólogo; o conscien-

ciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo;  

o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o intelectual; o reciclante 

existencial; o inversor existencial; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente;  

o tertuliano; o verbetógrafo; o verbetólogo; o voluntário; o revisor; o vocabularista. 

 

Femininologia: a agente retrocognitora; a intermissivista; a comunicóloga; a conscien-

cióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista; a duplóloga;  

a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; 

a tertuliana; a verbetógrafa; a verbetóloga; a voluntária; a revisora; a vocabularista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens 

auctor; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens professor; o Homo sapiens lexicolo-

gus; o Homo sapiens lexicographus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: grafotécnica da diversidade vocabular elementar = a diversificação das 

palavras pautada primordialmente em pesquisas exaustivas nos dicionários; grafotécnica da di-

versidade vocabular avançada = a diversificação das palavras pautada primordialmente no pró-

prio dicionário cerebral sinonímico, antonímico, analógico e poliglótico. 

 

Culturologia: a cultura da leitura; a cultura da escrita; a cultura do autorado tarístico. 

 

Lexicoteca. A aplicação da grafotécnica da diversidade vocabular requer acesso aos di-

cionários, tais como, os de língua, de sinônimos e antônimos e analógicos. 

 

Diversificação. Eis, em ordem lógica, 4 passos para a implementação da grafotécnica: 

1.  Identificação: ler o texto anotando as palavras repetidas. Cabe diferenciar as palavras 

usuais, cuja reutilização é natural e corriqueira, das palavras marcantes, cuja reutilização chama  

a atenção do leitor desnecessariamente. 

2.  Marcação: destacar as ocorrências de cada palavra indevidamente repetida. Tal des-

taque é facilitado no arquivo digital pelo comando find e marcação com cores de cada palavra. 

3.  Pesquisa: efetuar lista de vocábulos correlatos para cada palavra repetida a ser altera-

da. Pode-se buscar: sinônimos; antônimos; sinônimos dos sinônimos; os antônimos dos antôni-

mos; cognatos; homônimos; parônimos; analogias; metáforas e inclusão de prefixos e sufixos. 

Tais buscas são agilizadas nas pesquisas diretas e reversas disponíveis nos dicionários digitais. 

4.  Adequação: substituir a palavra repetida pelo vocábulo considerado o mais preciso 

para traduzir a ideia concebida. Geralmente, descobre-se vocábulo melhor indicado para expor  

o sentido almejado mas, caso contrário, pode ser adequado manter a palavra reincidente, pois  

a clareza do conteúdo deve ter primazia sobre a forma. De outro modo, quando a lista de vocábu-



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

11625 

los correlatos for escassa, as repetições podem ser inevitáveis, porém minimizáveis com o uso dos 

itens listados. 

 

Didática. Há reiterações vocabulares propositais, quando a mesma palavra é empregada 

didaticamente em várias partes do texto, por exemplo, na técnica da circularidade, nos sublinha-

mentos e nas fórmulas formais. 

Autodiscernimento. O bom senso estilístico do autor será capaz de delimitar os limites 

para as repetições não tornarem-se excessivas. 

 

Autodiagnósticos. A aplicação da grafotécnica da diversidade vocabular propicia pelo 

menos 3 diagnósticos quanto ao autorrepertório de termos e os respectivos aprimoramentos: 

1.  Correção: o nível de correção no emprego dos vocábulos. As pesquisas aos dicioná-

rios podem evidenciar palavras apreendidas incorretamente, permitindo a eliminação de equívo-

cos quanto à ortografia e / ou acepção e a consequente depuração do banco de dados cerebral. Cri-

ar lista com tais vocábulos para efetivar consultas enquanto a correção não for bem assimilada. 

2.  Extensão: o nível de extensão do vocabulário pessoal. A composição inicial pode de-

nunciar tendências ao uso de conjunto restrito de vocábulos, favorecendo a minimização de caco-

etes na escrita e o consequente aprimoramento da autexpressão gráfica. 

3.  Qualificação: o nível de ampliação dos léxicos cerebrais. A diminuição de reutiliza-

ções indevidas de termos nos rascunhos comprova os avanços na dicionarização cerebral, propici-

ando a agilização da redação e a consequente implantação gradativa de taquirritmia gescônica. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a grafotécnica da diversidade vocabular, indicados para  

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

interessados: 

01.  Cérebro  dicionarizado:  Holocerebrologia;  Neutro. 

02.  Conformática:  Comunicologia;  Neutro. 

03.  Consciência  gráfica:  Comunicologia;  Homeostático. 

04.  Dicionário  cerebral  analógico:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

05.  Diferença  semântica:  Comunicologia;  Neutro. 

06.  Infopesquisa  conscienciográfica:  Cosmovisiologia;  Neutro. 

07.  Louçania  estilística:  Taristicologia;  Homeostático. 

08.  Maternagem  ideativa:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

09.  Palavra:  Comunicologia;  Neutro. 

10.  Refinamento  formal:  Exaustivologia;  Neutro. 

11.  Resgate  de  expressão:  Conformática;  Neutro. 

12.  Sinônimo:  Comunicologia;  Neutro. 

13.  Sinonimologia:  Comunicologia;  Neutro. 

14.  Variação  vernacular:  Conformática;  Neutro. 

15.  Variante  gramatical:  Gramaticologia;  Neutro. 

 

A  GRAFOTÉCNICA  DA  DIVERSIDADE  VOCABULAR,  ALÉM  

DE  IMPRIMIR  FLUIDEZ  E  EXATIDÃO  AO  TEXTO,  PROPICIA  

A  VERSATILIDADE  COMUNICATIVA  DO  AUTOR  AO  ENRI-
QUECER  O  AUTORREPERTÓRIO  CEREBRAL  DE  TERMOS. 
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, utiliza variedade de vocábulos nos textos pesso-

ais? Desde quando? 

 

A. L. 
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G R A T I D Ã O  
( H O L O M A T U R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A gratidão é a qualidade ou trafor, expresso em palavras, gestos ou atitu-

des, de quem é grato ou do estado de reconhecimento espontâneo da conscin ao autor, ou autora, 

do benefício, auxílio, favor, obséquio, intercessão fraterna ou serviço relevante. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo gratidão vem do idioma Latim, gratitudo, “gratidão”. Apareceu em 

1543. 

Sinonimologia: 1.  Agradecimento. 2.  Reconhecimento. 3.  Automemória cosmoética. 

4.  Paragratidão. 

Neologia. Os 3 vocábulos minigratidão, maxigratidão e megagratidão são neologismos 

técnicos da Holomaturologia. 

Antonimologia: 1.  Ingratidão. 2.  Falta de reconhecimento. 3.  Amnésia anticosmoética. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscerni-

mento. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Gratidão 

significa dever. Gratidão constitui megatrafor. Sejamos gratos sempre. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o abertismo autopensênico; os ortopensenes; a ortopensenidade; a grafo-

pensenidade conjunta; a coesão íntima da maxipensenização; a evitação dos grafopensenes bor-

rados. 

 

Fatologia: a gratidão; a dívida de gratidão; o despertamento da gratidão; a noção pes-

soal de gratidão; a honestidade da gratidão; a generosidade da gratidão; o direito à gratidão;  

a imposição da gratidão; a demonstração de apreço; a obrigação cosmoética da gratidão; o louvor 

da gratidão; a gratidão compartilha; a solidariedade; a lealdade; o mais agradável dos trafores;  

o mais sutil dos deveres; o vício da ingratidão; a ingratidão como omissão deficitária; a ingratidão 

como causa da interprisão grupocármica; a gratidão como embasamento da recomposição grupo-

cármica; a recordação do benefício recebido; a condição de reconhecimento; a demonstração de 

agradecimento; o dia de vida depois do outro; a acabativa correta das ações pessoais; o pagamen-

to da gratidão em forma de cheque; o caráter da personalidade; os laços de gratidão; a gratidão 

como retorno; a sociabilidade pessoal; o bom-tom social; as retribuições de cortesias sociais; a in-

tercompreensão; a megafraternidade; a inteligência evolutiva (IE); a busca do saldo positivo na 

ficha evolutiva pessoal (FEP); a assistência consola; a gratidão esclarece; quem sabe receber a ta-

con, hoje, saberá ser agradecido, amanhã, através da tares. 

 

Parafatologia: a paragratidão (parapsiquismo, pangrafia); as assins; as desassins; os de-

sassédios grupais; a gratidão pelo conteúdo-mensagem do fenômeno parapsíquico; o paradever. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP). 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Holomaturologia. 

Enumerologia: a recompensa; a gratificação; o benefício; a doação; o auxílio; o favor;  

o presente. 

Interaciologia: a interação gratidão-Universalismo. 
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Politicologia: a democracia. 

Filiologia: a sociofilia; a conviviofilia; a xenofilia. 

Holotecologia: a convivioteca; a maturoteca; a assistencioteca. 

Interdisciplinologia: a Holomaturologia; a Cosmoeticologia; a Evoluciologia; a Socio-

logia; a Conviviologia; a Temperamentologia; a Autodiscernimentologia; a Etologia; a Civiliza-

ciologia; a Psicossomatologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a pessoa grata; a conscin agradecida; a conscin lúcida; a consciência nobre; 

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

 

Masculinologia: o gratificador; o agradecido; o benfeitor amigo; o homem grato altruís-

ta; o ingrato egoísta; o merecedor da gratidão; o manifestante da gratidão; o acoplamentista;  

o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o inter-

missivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscien-

ciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; 

o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente;  

o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial;  

o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador;  

o projetor consciente; o sistemata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntá-

rio; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a gratificadora; a agradecida; a benfeitora amiga; a mulher grata altruís-

ta; a ingrata egoísta; a merecedora da gratidão; a manifestante da gratidão; a acoplamentista;  

a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a in-

termissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a cons-

ciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a du-

plista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evolu-

ciente; a evolucióloga; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existen-

cial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisado-

ra; a projetora consciente; a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a vo-

luntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens gratus; o Homo sapiens ingratus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minigratidão = a gratidão aos amparadores extrafísicos de função na con-

secução da proéxis; maxigratidão = a gratidão à mãe por ter dado a vida intrafísica (o filhote hu-

mano é o mais carente de proteção entre todos os animais da Terra); megagratidão = a gratidão ao 

evoluciólogo do grupo evolutivo pelo Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático. 

 

Culturologia: a cultura da gratidão. 

 

Vivenciologia. Considerando o universo da Experimentologia, a vivência da gratidão 

manifesta-se por meio de 3 reações cosmoéticas, dispostas nesta ordem cronológica: 

1.  Autorreconhecimento: pelo obséquio recebido. 

2.  Agradecimento: expresso com sinceridade. 

3.  Autorretribuição: quando possível, do favor providencial. 

 

Binomiologia. Na análise da Autodiscernimentologia, o ato de gratidão é a prova do 

ácido (acid test) da vivência e da convivência com o binômio admiração-discordância: a conscin 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

11629 

grata demonstra admiração sincera e reconhecimento prático pelo favor recebido, mas, ao mesmo 

tempo, discorda de outras atitudes do benfeitor ou benfeitora. Importa sermos gratos a todos e ja-

mais esperarmos a gratidão de alguém. 

 

Caracterologia. À luz da Holomaturologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 30 

confrontos entre as reações pessoais pró-gratidão e as reações pessoais pró-ingratidão: 

 

Tabela  –  Confrontos  Reações  Pró-gratidão  /  Reações  Pró-ingratidão 

 

N
os

 Reações  Pró-gratidão Reações  Pró-ingratidão 

01. Abertismo  consciencial Fechadismo  consciencial 

02. Acabativa  harmônica Inacabativa  anômica 

03. Afetividade Inveja 

04. Altruísmo  sadio Egoísmo  doentio 

05. Assistencialidade Ciúme,  insegurança 

06. Autocoerência Autoincoerência 

07. Autodisponibilidade Autoindisponibilidade 

08. Autoincorruptibilidade Autocorrupção 

09. Autorganização Autodesorganização 

10. Autossensibilidade Autoinsensibilidade 

11. Benignidade  pessoal Malignidade  pessoal 

12. Conviviologia Conviviofobia 

13. Cordialidade Hostilidade,  ressentimento 

14. Educação Apedeutismo,  impolidez 

15. Euforia  intrafísica  (euforin) Melancolia  intrafísica  (melin) 

16. Extroversão  pessoal Encaramujamento  pessoal 

17. Generosidade Perversidade,  crueldade 

18. Intercompreensão Incompreensão 

19. Lisura  pessoal Deslisura  pessoal 

20. Memória  pessoal Hipomnésia  pessoal 

21. Modéstia  autêntica Orgulho,  soberba 

22. Neofilia Neofobia 

23. Pacificidade Belicosidade,  truculência 

24. Produtividade Esterilidade 

25. Regozijo Distimia 

26. Retribuição Desleixo  pessoal 

27. Simpatia Antipatia 

28. Sinalética  parapsíquica Embotamento  parapsíquico 
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N
os

 Reações  Pró-gratidão Reações  Pró-ingratidão 

29. Universalismo Sectarismo 

30. Xenofilia Xenofobia 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a gratidão, indicados para a expansão das abordagens de-

talhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Benemérito  urbano:  Conviviologia;  Homeostático. 

03.  Companhia  eletiva:  Conviviologia;  Neutro. 

04.  Consciência  cosmoética:  Holomaturologia;  Homeostático. 

05.  Conscin  tenepessável:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

06.  Efusividade:  Psicossomatologia;  Neutro. 

07.  Equilíbrio  mental:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

08.  Lisura:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

09.  Paravínculo:  Psicossomatologia;  Homeostático. 

10.  Reconhecimento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

 

O  SENTIMENTO  DE  GRATIDÃO  E  RECONHECIMENTO  

PARA  COM  OS  BENFEITORES  É  INDISPENSÁVEL  AO  DE- 
SENVOLVIMENTO  DO  AUTOPARAPSIQUISMO  E  DA  INTE- 

RASSISTENCIALIDADE  TEÁTICA  DA  CONSCIN  LÚCIDA. 
 

Questionologia. No teste de avaliação pessoal pela escala simples de 1 a 5, em qual ní-

vel você se situa quanto à gratidão? Você se lembra de já ter sido ingrato com alguém? Tal fato 

gerou autoculpa? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Borges Jr., Alaor; Conexão Minas Gerais: Gratidão; Correio Espírita; Jornal; Mensário; Ano IV; N. 34; 
Seção: Notícias Espíritas; 1 biografia; 1 foto; 4 refs.; Niterói, RJ; Abril, 2008; página 7. 

2.  Vieira, Waldo; 100 Testes da Conscienciometria; 232 p.; 100 caps.; 14 refs.; 21 x 14 cm; br.; Instituto In-

ternacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 184 e 187. 
3.  Idem; 200 Teáticas da Conscienciologia; 260 p.; 200 caps.; 13 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Interna-

cional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 37 e 209. 

4.  Idem; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC; 772 p.; 80 
abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísticas; 2 fil-

mografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas; 15 tabs.; 

6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo – Avaliação 

das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Inter-

nacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 310 e 572. 

4.  Idem; Homo sapiens pacificus; 1.584 p.; 413 caps.; 403 abrevs.; 434 enus.; 37 ilus.; 7 índices; 240 sinop-
ses; 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 58. 
6.  Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; glos. 

241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Al-

tos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; página 222. 
7.  Idem; Nossa Evolução; 168 p.; 15 caps.; 149 abrevs.; glos. 282 termos; 6 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Insti-

tuto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; página 103. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

11631 

8.  Idem; O Que é a Conscienciologia; 192 p.; 100 caps.; glos. 280 termos; 3 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3a Ed.; 

Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2005; página 30. 
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G R A T I D Ã O    I N T E L E C T U A L   
( R E T R I B U I C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A gratidão intelectual é o ato e / ou efeito de a conscin, homem ou mulher, 

reconhecer, valorizar, ampliar e retribuir os aportes cognitivos e mentaissomáticos recebidos na 

atual ressoma. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo gratidão vem do idioma Latim, gratitudo, “gratidão”. Apareceu em 

1543. O vocábulo intelectual procede igualmente do idioma Latim, intellectualis, “relativo à inte-

ligência; intelectual”. Surgiu no Século XIV. 

Sinonimologia: 1.  Retribuição gratulatória mentalsomática. 2.  Retorno dos aportes men-

taissomáticos. 3.  Agradecimento intelectual. 4.  Reconhecimento intelectual. 

Neologia. As duas expressões compostas gratidão intelectual pensenizada e gratidão inte-

lectual conscienciografada são neologismos técnicos da Retribuiciologia. 

Antonimologia: 1.  Gratidão psicossomática. 2.  Ingratidão egoica. 3.  Desaproveitamento 

dos aportes mentaissomáticos.  

Estrangeirismologia: o modus vivendi com base na retribuição intelectual; o paper tarísti-

co do grafoproexista com senso de gratidão; a assistência intelectual tarística full time. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à inteligência gratulatória. 

Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas citadas em ordem alfabética e classificadas em  

2 subtítulos: 

1.  “Criação. Quem afirma que a criação intelectual é o ofício solitário comete enorme 

ingratidão para com as suas consciexes amigas amparadoras e inspiradoras”.  

2.  “Gratidão. A gratidão está entre os trafores mais significativos da consciência”. 

“Quanto mais evoluída a consciência, maior o grau de gratidão”. 

 

Unidade. A unidade de medida da gratidão intelectual é a gescon pessoal publicada. 

 

II.  Fatuística 

Pensenologia: o holopensene pessoal da retribuição cosmoética; o holopensene pessoal 

da gratidão mentalsomática; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopen-

senidade; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; a gratidão a todos os bolsões holopensêni-

cos mentaissomáticos e homeostáticos. 

 

Fatologia: a gratidão intelectual; a inteligência evolutiva (IE) em ser grato ao amparo 

recebido; o reconhecimento aos pais incentivadores da educação formal; a primeira enciclopédia 

adquirida pelos familiares ao modo de retrossenha da diretriz autoproéxica; os livros infantis e as 

primeiras leituras; a recuperação inicial de cons; o sentimento gratulatório aos professores incen-

tivadores; o retorno aos autores dos livros lidos na ressoma, ao produzir os próprios livros; o acer-

vo pessoal de artefatos do saber (autenciclopédia) recebidos ao longo dos séculos; o agradeci-

mento aos milhares de intelectuais e pensadores no percurso da História da Humanidade; a grati-

dão aos fundadores e mantenedores das bibliotecas; a mudança de patamar evolutivo de assistido 

para assistente; o fato de a gratidão poder ser mais assistencial ao receptor da benesse; o abertis-

mo para receber, abrindo mão do orgulho antidiscernidor; o autorrealismo perante o fato da inter-

dependência evolutiva; a retribuição cosmoética dos aportes mentaissomáticos tomados na condi-

ção de empréstimo; o fato de lidar bem com a ingratidão dos assistidos; a assunção dos trafores na 

condição retributiva das achegas intelectuais; os mimos intelectuais recebidos dos compassagei-

ros evolutivos; a gratidão aos autores dos livros clássicos; a gratulação às consciências autoras 
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das assinaturas e pegadas grafopensênicas libertárias; a gratidão aos autores conscienciológicos, 

aos neoenciclopedistas da Enciclopédia da Conscienciologia e aos organizadores de obras tarísti-

cas; a inclusão das consciências inspiradoras de neoideias no livro dos Credores Grupocármicos 

da conscin lúcida; a terapêutica gratulatória; a gratidão mentalsomática antecipada, aliada ao per-

dão antecipado. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as autorretrocogni-

ções favorecendo a gratidão mentalsomática ao grupo evolutivo; a gratidão aos docentes extrafísi-

cos do Curso Intermissivo (CI); o reconhecimento às equipexes de resgate de ex-intelectuais na 

Baratrosfera; a oportunidade de acessar curso pré-ressomático avançado após retrovida dedicada  

à produção intelectual; o agradecimento silencioso às parapreceptorias dos amparadores extrafísi-

cos; a gratidão à consciência extrafísica responsável pelo próprio acesso ao CI. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo dos agradecimentos interconscienciais; o sinergismo re-

cebimento-doação; o sinergismo patológico ingratidão-autassédio. 

Principiologia: o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio de ninguém 

evoluir sozinho; o princípio da interdependência evolutiva. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) incluindo cláusula gratulatória;  

o código grupal de Cosmoética (CGC) abrangendo o reconhecimento e retribuição aos compassa-

geiros. 

Teoriologia: a teoria da Retribuiciologia aplicada aos aportes inteletecuais; a teoria da 

maxiproéxis. 

Tecnologia: a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica com foco na retribuição; a técni-

ca de considerar empréstimo as achegas intelectivas recebidas. 

Voluntariologia: a gratidão ao voluntariado da Associação Internacional de Aportes In-

terassistenciais (INTERPARES); o reconhecimento ao voluntariado tarístico das Instituições 

Conscienciocêntricas (ICs); o trabalho contínuo de âmbito mentalsomático da Associação Inter-

nacional de Enciclopediologia Conscienciológica (ENCYCLOSSAPIENS) e da Associação In-

ternacional Editares; o voluntariado especializado do Holociclo (CEAEC); o voluntariado dos 

holotecários da Holoteca (CEAEC); o voluntariado conscienciológico do ―espremedor de c re-

bros‖ (Tertuliarium). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laborató-

rio conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia. 

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

ciologia; o Colégio Invisível dos Proexólogos; o Colégio Invisível dos Escritores da Consciencio-

logia. 

Efeitologia: o efeito acolhedor da solicitude alheia; o efeito bumerangue da autodoação 

cosmoética. 

Neossinapsologia: as neossinapses oriundas da gratidão mentalsomática. 

Ciclologia: o ciclo receber-ampliar-retribuir. 

Enumerologia: a gratidão enquanto mimo energético; a gratidão enquanto vínculo 

afetivo; a gratidão enquanto trafor; a gratidão enquanto protagonismo tarístico; a gratidão en-

quanto voluntariado conscienciológico; a gratidão enquanto autodisponibilidade assistencial;  

a gratidão enquanto autorresponsabilidade retributiva.  

Binomiologia: o binômio suor-parassuor de assistentes e assistidos. 

Interaciologia: a interação gratidão-memória; a interação dos recebimentos. 

Crescendologia: o crescendo mecenas em retrovida–mecenas cosmoético atual; o cres-

cendo ingratidão-gratidão.  

Trinomiologia: o trinômio motivação-trabalho-lazer ao modo de retribuição aos apor-

tes; o trinômio valorização do tempo–valorização da energia–valorização do esforço do assis-

tente. 
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Polinomiologia: o polinômio artigo-verbete-livro-enciclopédia; o polinômio conheci-

mento popular–conhecimento teológico–filosófico–científico–conhecimento conscienciológico. 

Antagonismologia: o antagonismo puxassaquismo / agradecimento sincero; o antago-

nismo bajulação / retribuição; o antagonismo emocionalismo acrítico / sentimento sincero de 

gratidão. 

Paradoxologia: o paradoxo dos maiores merecimentos assistenciais dispensarem as 

honras de títulos, medalhas, certificados ou diplomas de mérito, mas permanecerem na gratidão 

das conscins lúcidas. 

Politicologia: a cognocracia; a meritocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço retributivo. 

Filiologia: a amparofilia; a interassistenciofilia; a conviviofilia; a mnemofilia; a mental-

somatofilia. 

Sindromologia: a ingratidão intelectual da consciência podendo ser expressa pelas sín-

drome do autodesperdício, síndrome da dispersão consciencial, síndrome da despriorização exis-

tencial e síndrome da banalização consciencial. 

Maniologia: a mania de não dizer “obrigada”. 

Mitologia: a superação do mito da independência interconsciencial; o mito do pensador 

solitário. 

Holotecologia: a cognoteca; a lexicoteca; a encicloteca; a biblioteca; a mentalsomato-

teca; a grafoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Retribuiciologia; a Mentalsomatologia; a Ortopensenologia;  

a Autopesquisologia; a Autocogniciologia; a Proexologia; a Interassistenciologia; a Cosmoetico-

logia; a Holomaturologia; a Holocarmologia; a Discernimentologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin grata; a conscin retribuidora; a conscin lúcida; a isca humana 

lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

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

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

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens gratus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo 

sapiens fraternus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo 

sapiens autologicus; o Homo sapiens autolucidus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: gratidão intelectual pensenizada = a expressa apenas pelos sentimentos, 

pensamentos e energias da conscin; gratidão intelectual conscienciografada = a expressa pelos 

pensenes e também pelas gestações conscienciais da conscin. 

 

Culturologia: a cultura da retribuição cosmoética; a cultura da convivialidade sadia. 

Histoloriologia. Segundo a Passadologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 6 li-

nhas de conhecimento da Humanidade e movimentos intelectuais, aos quais a conscin lúcida 

quanto à própria multiexistencialidade, pode ser grata pelos aportes ideativos e eruditos recebidos 

ao longo dos séculos: 

1.  Ciência: os cientistas cosmoéticos e desbravadores da cientificidade de todos os 

tempos. 

2.  Filosofia: os pensadores gregos e latinos; os filósofos de todos os tempos. 

3.  Humanismo: os autores e pensadores humanistas de todos os tempos. 

4.  Ideologias: os ideólogos libertários de todos os tempos. 

5.  Iluminismo: os iluministas e enciclopedistas do Século XVIII; os intelectuais de 

todos os tempos. 

6.  Renascimento: os artistas e pensadores da Renascença; os pioneiros do pensamento 

científico de todos os tempos. 

 

Elenco. Sob a ótica da Conviviologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, elenco de 

25 consciências, entre intra e extrafísicas, às quais o senso de gratidão intelectual pode ser aplica-

do, notadamente pela conscin autora: 

 

A.  Intrafísicas. 

01.  Alfabetizador. 

02.  Bibliotecário. 

03.  Capista (do livro pessoal). 

04.  Coautor intrafísico. 

05.  Diagramador. 

06.  Editor.  

07.  Heterocriticador. 

08.  Holotecário. 

09.  Impressor (da autogescon tarística). 

10.  Leitor. 

11.  Mantenedor do Holociclo. 

12.  Monitor do Tertuliarium. 

13.  Orientador. 

14.  Parecerista. 

15.  Preceptor. 

16.  Prefaciador. 

17.  Professor. 

18.  Resenhador. 

19.  Revisor. 

 

B.  Extrafísicas. 

20.  Amparador extrafísico de função. 

21.  Coautor extrafísico. 

22.  Colega de Curso Intermissivo. 

23.  Docente de CI. 

24.  Evoluciólogo do grupo evolutivo. 
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25.  Leitor extrafísico. 

26.  Parapreceptor.  

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a gratidão intelectual, indicados para a expansão das 

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

01.  Aporte  autoral:  Conscienciografologia;  Neutro. 

02.  Aporte  proexológico  mentalsomático:  Proexologia;  Homeostático. 

03.  Apreço  pela  autolucidez:  Autolucidologia;  Homeostático. 

04.  Ato  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Neutro.  

05.  Benemérito  urbano:  Conviviologia;  Homeostático. 

06.  Binômio  reconhecimento-gratidão:  Holomaturologia;  Homeostático. 

07.  Gratidão:  Holomaturologia;  Homeostático. 

08.  Gratidão  reciclogênica:  Holomaturologia;  Homeostático. 

09.  Gratidão  verbetográfica:  Megafraternologia;  Homeostático. 

10.  Holopensene  bibliográfico:  Grafopensenologia;  Neutro. 

11.  Partilha  do  saber:  Seriexologia;  Homeostático. 

12.  Retribuiciologia:  Proexologia;  Homeostático.   

13.  Revisão  gratulatória  diária:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

14.  Senso  de  gratidão:  Holomaturologia;  Homeostático. 

15.  Taxologia  do  conhecimento:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

 

A  GRATIDÃO  INTELECTUAL  DA  CONSCIN  É  EVIDÊNCIA   
DE  INTELIGÊNCIA  EVOLUTIVA  AO  RETRIBUIR  OS  APOR-  
TES  MENTAISSOMÁTICOS  RECEBIDOS,  NOTADAMENTE   
O  LIVRO  CONSCIENCIOLÓGICO  PESSOAL  PUBLICADO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, possui senso de gratidão intelectual? Quais retri-

buições mentaissomáticas já perfilam no próprio portfolio gratulatório intelectual?  

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800  
p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; 

glos. 6.476 termos; 1. 811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexi-

cográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 
454 e 766. 

 

E. M. M. 
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G R A T I D Ã O    M E S O L Ó G I C A  
( H O L O M A T U R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A gratidão mesológica é o reconhecimento da conscin, homem ou mulher, 

quanto aos benefícios e / ou auxílios recebidos de outras consciências e do meio circundante du-

rante a vida intrafísica. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo gratidão vem do idioma Latim, gratitudo, “gratidão”. Apareceu no 

Século XVI. O primeiro elemento de composição meso provém do idioma Grego, mésos, “meio; 

centro; intermediário”. O segundo elemento de composição logia procede também do idioma 

Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. O vo-

cábulo mesologia surgiu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Agradecimento mesológico. 2.  Reconhecimento mesológico.  

3.  Gratulação mesológica. 

Neologia. As 3 expressões compostas gratidão mesológica, minigratidão mesológica  

e maxigratidão mesológica são neologismos técnicos da Holomaturologia. 

Antonimologia: 1.  Ingratidão mesológica. 2.  Falta de reconhecimento mesológico. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturescência da gratidão mesológica. 

Ortopensatologia. Eis duas ortopensatas, pertinentes ao tema: – “Gratidão. Na desa-

vença entre mãe e filha, a filha apresenta o agravante da falta de gratidão para com quem lhe deu 

a vida somática”. “Quanto mais evoluída a consciência, maior o seu grau de gratidão”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da gratidão mesológica; o holopensene pessoal da 

Holomaturologia voltada para a interassistencialidade; a mudança de bloco pensênico reverbe-

rando no holossoma; os pensamentos críticos; os ortopensenes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: a gratidão mesológica; o reconhecimento da assistência recebida; a noção de 

gratidão; a valorização do local de ressoma; o reconhecimento da mesologia pessoal; a família 

nuclear; os amigos de infância; a gratidão nos momentos difíceis; a gratidão nos bons momentos; 

o aprendizado em tudo; o ato de olhar o mundo com outros olhos; o ato de respeitar a evolução 

das outras consciências; o ato de compreender o momento evolutivo de todos; a sociabilidade 

pessoal; o bom-tom social; as retribuições de cortesias sociais; o senso de responsabilidade peran-

te os outros; a retribuição mesológica; o interesse pela interassistencialidade; o ato de entender  

o motivo de nascer em determinado local; o amadurecimento consciencial; a gratidão em receber 

os aportes existenciais; a assistência mesológica sem retorno; a autoconscientização dos benefíci-

os evolutivos da mesologia; a autoconsciência quanto ao dever cosmoético de gratidão; o senso 

de gratidão gerado por meio das vivências intrafísicas; o abertismo consciencial auxiliando na 

formação da gratidão mesológica; a utilização dos Livro dos Credores; a substituição do queixu-

me pela gratidão; a criticidade no uso técnico da gratidão mesológica; o ato de tirar proveito evo-

lutivo das adversidades vivenciadas. 

 

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

grupais através da gratidão; a realidade multidimensional por trás das adversidades; o amparo ex-

trafísico durante as adversidades; a paracompreensibilidade interassistencial; as experiências pro-

jetivas revelando a realidade multidimensional da mesologia atual, levando a compreensão do 

momento evolutivo; a sinalética energética e parapsíquica pessoal auxiliando na prevenção de as-
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sédios extrafísicos; a gratidão mesológica trazendo leveza nas projeções conscienciais (PCs);  

a conexão com as Centrais Extrafísicas como aporte de função.  

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo homeostático autenticidade-lucidez; o sinergismo sadio 

autoconfiança–posicionamento social. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); princípio do sobrepairar as 

ilusões da dimensão intrafísica. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética 

(CGC); o código duplista de Cosmoética (CDC). 

Teoriologia: a gratidão mesológica amenizando a teoria das interprisões grupocármi-

cas; a teoria e a prática da interassistencialidade. 

Tecnologia: a técnica da gratidão desassediadora aplicada na mesologia; a técnica dos 

levantamentos dos aportes; a técnica proexológica da retribuição pessoal; a técnica do mimo 

energético. 

Voluntariologia: os voluntários da Conscienciologia, em geral. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório cons-

cienciológico da Autopensenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Holomaturologia; o Colégio Invisível da Grupo-

carmologia; o Colégio Invisível da Sociologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio 

Invisível da Intrafisicologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia. 

Efeitologia: o efeito evolutivo da convivência sadia; o efeito impactante do autexempla-

rismo a partir do reconhecimento mesológico; o efeito libertador na conquista da autonomia 

pensênica homeostática. 

Neossinapsologia: as neossinapses provindas da gratidão mesológica. 

Ciclologia: o ciclo intermissão-ressoma-preparação-retribuição-compléxis. 

Binomiologia: o binômio gratidão-mesologia; o binômio gratidão–ambiente de resso-

ma; o binômio gratidão-grupocarma; o binômio gratidão-retribuição; o binômio reconhecimen-

to-gratidão; o binômio admiração-discordância; o binômio aporte-retribuição; o binômio grati-

dão-Cosmos. 

Interaciologia: a interação dos recebimentos. 

Crescendologia: o crescendo compreensão-gratidão; o crescendo autopesquisa–auto-

nomia pensênica.  

Trinomiologia: o trinômio grupocarma-mesologia-gratidão; o trinômio pressão famili-

ar–pressão social–pressão extrafísica. 

Polinomiologia: o polinômio cidade de ressoma-bairro-rua-casa da infância; o polinô-

mio gratidão-reconhecimento-retribuição-satisfação. 

Antagonismologia: o antagonismo ingrato mesológico / grato mesológico. 

Paradoxologia: o paradoxo de a conscin nascer em adversidade e ser grato; o parado-

xo de a conscin nascer em local harmônico e ser ingrato. 

Politicologia: a lucidocracia; a interassistenciocracia; a cosmoeticocracia; a meritocra-

cia; a democracia; a evoluciocracia; a proexocracia; a retribuiciocracia. 

Legislogia: a lei da empatia; a lei do maior esforço pessoal interassistencial; a lei de 

causa efeito; a lei da solidariedade evolutiva cosmoética. 

Filiologia: a sociofilia; a conviviofilia; a xenofilia. 

Fobiologia: a autossuperação da assistenciofobia; a autossuperação da sociofobia. 

Sindromologia: a síndrome do negativismo; a requisição de reconhecimento, conside-

ração, recompensa e gratidão na síndrome da autovitimização; a síndrome do ex-algoz. 

Maniologia: a superação da egomania através da gratidão mesológica. 

Mitologia: o mito de a mesologia definir o perfil da consciência; o mito de não precisar 

de ninguém para evoluir. 
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Holotecologia: a maturoteca; a convivioteca; a socioteca; a interassistencioteca; a psi-

cossomatoteca; a cosmoeticoteca; a traforoteca. 

Interdisciplinologia: a Holomaturologia; a Mesologia; a Intrafisicologia; a Sociologia;  

a Conviviologia; a Cosmoeticologia; a Evoluciologia; a Psicossomatologia; a Temperamentolo-

gia; a Autodiscernimentologia; a Civilizaciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciência grata; o ser desperto; o ser interassistencial. 

 

Masculinologia: o benfeitor amigo; o homem grato à mesologia; o amparador intrafísi-

co; o atacadista consciencial; o intermissivista; o conviviólogo; o duplista; o exemplarista; o reci-

clante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o merecedor da gratidão; o infiltrado cos-

moético; o manifestante da gratidão. 

 

Femininologia: a benfeitora amiga; a mulher grata à mesologia; a amparadora intrafísi-

co; a atacadista consciencial; a intermissivista; a convivióloga; a duplista; a exemplarista; a reci-

clante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a merecedora da gratidão; a infiltrada 

cosmoética; a manifestante da gratidão. 

 

Hominologia: o Homo sapiens gratus; o Homo sapiens ingratus; o Homo sapiens inte-

rassistens; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens autoluci-

dus; o Homo sapiens holomaturologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minigratidão mesológica = a fundamentada ainda em trocas e / ou retri-

buições pontuais; maxigratidão mesológica = a autoconsciente, lúcida, inegoica, com base na 

interassistencialidade grafopensênica de cunho tarístico. 

 

Culturologia: a cultura da gratidão; a cultura da evolução consciencial grupal; a cul-

tura de estar disponível tanto para dar, quanto para receber. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Holomaturologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 

37 características ou traços identificáveis a serem conquistados para o despertamento da gratidão 

mesológica: 

01. Abertismo consciencial: manter-se aberto para novas ideias. 

02. Acolhimento: buscar acolher a todos os compassageiros evolutivos. 

03. Afetividade: dar afeto aos credores do grupocarma. 

04. Amabilidade: oferecer sentimentos puros à mesologia. 

05. Antirritabilidade: compreender os motivos dos assédios. 

06. Audição qualificada: saber escutar antes de falar. 

07. Autocompreensão: entender a holobiografia pessoal. 

08. Autocriticidade: realizar leituras e reflexões sobre o momento evolutivo atual. 

09. Autodesassedialidade: manter a homeostase interconsciencial. 

10. Autoidentificação pensênica: saber diferenciar entre o pensene pessoal e o de outra 

consciência. 

11. Autorganização pensênica: entender o encadeamento dos pensamentos. 

12. Bom humor: buscar levar a vida com leveza. 

13. Convivialidade: saber respeitar as consciências diferentes. 

14. Cosmoeticidade: manter a centragem da gratidão na Cosmoética. 

15. Empatia: colocar-se no lugar da outra consciência. 

16. Flexibilidade: conseguir mudar de ideias sem conflitos.  
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17. Fraternidade: estar aberto para a interassistencialidade. 

18. Higiene Consciencial: evitar os patopensenes. 

19. Inteligência evolutiva (IE): entender os fatos e parafatos. 

20. Interassistencialidade: fazer a assistência ao grupo e ser assistido. 

21. Intercompreensão: buscar entender a si próprio diante da mesologia. 

22. Lucidez: manter a lucidez em todos os momentos. 

23. Paciência: saber esperar o momento evolutivo das outras consciências. 

24. Pacificação: buscar a paz e tranquilidade na mesologia. 

25. Parapsiquismo: utilizar o parapsiquismo para entender o contexto multidimensi-

onal. 

26. Perdoabilidade: entender o mecanismo do assédio e perdoar os conflitos. 

27. Ponderação: saber medir as situações. 

28. Reconciliação: realização de reconciliação dentro do grupocarma. 

29. Reconhecimento: reconhecer os trafores do grupocarma. 

30. Reflexão: estar sempre reflexivo durante o dia a dia. 

31. Resolutividade: saber se posicionar diante de determinados problemas. 

32. Respeito: compreende o momento evolutivo das outras consciências. 

33. Senso de gratidão: ponderação do momento de ser grato. 

34. Senso de grupalidade: compreender o papel de cada consciência no grupocarma. 

35. Senso de retribuição: saber o período de retribuir. 

36. Silenciosidade: entender o melhor momento de ficar em silêncio.  

37. Sociabilidade: saber interagir no grupocarma. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a gratidão mesológica, indicados para a expansão das 

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

01.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Aporte  existencial:  Proexologia;  Homeostático. 

03.  Apreensibilidade:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

04.  Assistência  inegoica:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

05.  Assistência  sem  retorno:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

06.  Binômio  reconhecimento-gratidão:  Holomaturologia;  Homeostático. 

07.  Gratidão:  Holomaturologia;  Homeostático. 

08.  Interação  dos  recebimentos:  Proexologia;  Homeostático.  

09.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

10.  Lisura:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

11.  Paracompreensibilidade  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

12.  Pressão  mesológica  nociva:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

13.  Reconhecimento:  Holomaturologia;  Homeostático.  

14.  Retribuiciologia:  Proexologia;  Homeostático. 

15.  Senso  de  Gratidão:  Holomaturologia;  Homeostático. 

 

A  CONSCIÊNCIA  GRATA  À  MESOLOGIA  SE  PREDISPÕE   
A  COMPREENDER  O  MOMENTO  EVOLUTIVO  GRUPAL,  

DESEMPENHANDO  A  TARES  INTERASSISTENCIAL  E  PRO-
MOVENDO  RETRATAÇÕES,  RUMO  À  POLICARMALIDADE. 
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre o próprio nível de gratidão me-

sológica? Compreende o momento evolutivo de todos os envolvidos na mesologia atual? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Franzini, Ana Catarine; Técnica da Gratidão Desassediadora; Artigo; Gestações Conscienciais; Revista; 

Anual; Vol. 5; Associação Internacional de Inversão Existencial (ASSINVÉXIS); Foz do Iguaçu, PR; Julho, 2016; pági-
nas 98 a 110. 

2. Miranda, Flora; Relato de Superação da Pressão Mesológica na Juventude; Artigo; Conscientia; Revista; 

Trimestral; Vol. 14; N.1; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do 
Iguaçu, PR; Janeiro-Março, 2010; páginas 76 a 87.  

3. Oliveira, Nara; & Santos, Everton; Inversão Mesológica; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 10; 

N. 2; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Abril-Ju-
nho, 2006; páginas 201 a 209.  

4. Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800  

p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; 
glos. 6.476 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexi-

cográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 

766 e 767. 

 

L. F. R. 
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G R A T I D Ã O    R E C I C L O G Ê N I C A  
( H O L O M A T U R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A gratidão reciclogênica é a qualidade ou trafor da conscin, homem ou 

mulher, em reconhecer as aquisições ou recebimentos dos aportes existenciais e aplicá-los ao mo-

do de técnica geradora, motivadora e sustentadora das reciclagens intraconscienciais, notadamen-

te as deflagradas nos momentos de crise. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo gratidão vem do idioma Latim, gratitudo, “gratidão”. Apareceu em 

1543. O prefixo re deriva do mesmo idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repetição; ite-

ração; reforço; intensificação”. O termo ciclo procede do idioma Francês, cycle, derivado do idio-

ma Latim, cyclus, “período de anos”, e este do idioma Grego, kyklós, “círculo; roda; esfera”. Sur-

giu no Século XVIII. O elemento de composição g nico tem conexão com genia, derivado tam-

bém do idioma Grego, g nos  “raça; tronco; família; origem; descendência”. 

Sinonimologia: 1.  Gratidão autotransformadora. 2.  Sentimento gratulatório reciclogê-

nico. 

Neologia. As 3 expressões compostas gratidão reciclogênica, minigratidão reciclogêni-

ca e maxigratidão reciclogênica são neologismos técnicos da Holomaturologia. 

Antonimologia: 1.  Ingratidão estagnadora. 2.  Ingratidão antirrecinológica. 

Estrangeirismologia: a gratitude letter; as thank you notes; o gratitude quociente test;  

o coping gratefully; o fato de a gratitude pays off; o gratitude journaling; o counting blessings. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à retribuição dos aportes recebidos. 

Megapensenologia. Eis 5 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Gratidão 

produz reciclagem. Gratidão produz generosidade. Gratidão: escolha cotidiana. Gratidão: inspi-

ração transformadora. Gratidão: ferramenta evolutiva. 

Citaciologia. Eis duas citações pertinentes ao tema: – Gratidão mobiliza o coração  

e a mente (Robert Emmons, 1958). O ponto mais alto da moral consiste na gratidão (Sêneca,  

4 a.e.c.–65 e.c.). 

Ortopensatologia. Eis duas ortopensatas, na ordem alfabética, relativas ao tema: 

1.  “Gratidão. Não somente o perdão antecipado, mas a gratidão antecipada é postura 

inteligente a ser adotada permanentemente pelas conscins intermissivistas”. 

2.  “Sinergismologia. A gratidão é filigrana encaminhando a consciência para o mental-

soma elevado na interatividade atuante entre o psicossoma e o mentalsoma. Nada ocorre, a longo 

prazo, pela primeira vez. Quem segue tal princípio, entende mais os fluxos do Cosmos e erra me-

nos, ao passo que vai compreendendo melhor a interatividade evolutiva. O processo todo é ver  

o antes, o durante e o depois nas interrelações ou sinergismos existentes em todas as consciên-

cias, em todas as coisas, em todos os lados e em todo o tempo. Olha aí a next door mentalsomáti-

ca, a contiguidade intelectiva, a aproximação simples nas sutilezas das sincronicidades intelec-

tivas”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal gratulatório; os neopensenes; a neopensenidade; os 

reciclopensenes; a reciclopensenidade; o abertismo autopensênico; as reestruturações pensênicas 

refletindo a prática da gratidão; a fôrma holopensênica refletindo na escolha pessoal diária pela 

prática da gratidão; o neopadrão pensênico; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os evo-

luciopensenes; a evoluciopensenidade; os ortopensenes, a ortopensenidade; os fraternopensenes;  

a fraternopensenidade. 
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Fatologia: a gratidão reciclogênica; a vivência gratulatória ativando o sistema de recom-

pensa do cérebro; a liberação de dopamina e o aumento da atividade do hipotálamo; a gratidão 

elevando as emoções positivas, o aumento da criatividade, autoconfiança, autocontrole, capacida-

de de superação e bem-estar; as emoções positivas ampliando a cognição e o abertismo para as re-

ciclagens; o estado gratulatório expandindo a cosmovisão e facilitando o reconhecimento dos tra-

fais; a criatividade ampliada contribuindo para soluções libertadoras íntimas; a autoconfiança  

e a positividade suportando as tomadas de decisão proexológicas; os benefícios oriundos da me-

lhoria nas interelações grupocármicas; os caminhos neurais sendo pavimentados para o otimismo 

racional; os neurotransmissores funcionando em favor da recin; a resiliência crescente; a gratidão 

como base para superação dos períodos de crises; a gratidão pela ressoma alicerçando o enfren-

tamento das adversidades; a blindagem contra os sentimentos de ganância e amargura; o motor 

para automotivação nas crises; o reconhecimento da generosidade de outrem gerando impacto 

positivo pró-reciclagem; a predisposição para a interassistência; a corrente do bem; a gratidão  

e a generosidade sendo lados da mesma moeda; a interassistência vivenciada; a escolha pessoal 

pela vivência da gratidão; a gratidão verbetográfica; a gratidão pela presença dos amigos na de-

fesa verbetográfica; a gratidão aos professores e preceptores intrafísicos; a gratidão no reencon-

tro das amizades raríssimas; a gratidão ao grupocarma familiar pela convivência; a gratidão pela 

vida intrafísica; a gratidão contribuindo para saúde consciencial; a inteligência evolutiva (IE). 

 

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

das sincronicidades proexológicas patrocinadas pelo fluxo do Cosmos; a vivência da gratidão fa-

cilitando a conexão com amparo extrafísico; a ampliação da lucidez multidimensional quanto às 

necessidades de reciclagens; as trocas energéticas sadias com os benfeitores; o agradecimento 

sincero aos amparadores de função; o sentimento gratulatório funcionando ao modo de suporte 

aos desassédios inerentes às reciclagens; o reconhecimento do aporte extrafísico para prática da 

tenepes; a paragratidão pelo amparo presente no processo docente; a autoconfiança parapsíquica 

crescente; os sentimentos elevados na tenepes; o agradecimento pela realização do Curso Inter-

missivo (CI); os ganhos no saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo gratidão-generosidade; o sinergismo Autorreciclologia- 

-Autocriticologia. 

Principiologia: o princípio da gratidão ao modo de caminho para evolução; o princípio 

do posicionamento pessoal (PPP); o megaprincípio de nada substituir o esforço pessoal; o princí-

pio de mudar ou mudar; o princípio ―ningu m perde ningu m‖. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) fundamentando as escolhas diárias 

pela gratidão. 

Teoriologia: a teoria da gratidão contribuindo no entendimento das reciclagens parapsí-

quicas. 

Tecnologia: a técnica da reciclagem intraconsciencial (recin); a técnica da tenepes;  

a técnica da auditoria pensênica sobre os aportes recebidos; a técnica do diário de gratidão;  

a técnica da carta de gratidão; a técnica de listar as razões por ser grato durante as adversida-

des; a técnica da autexposição gratulatória; a técnica da pensenização gratulatória. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da vida cotidiana; a interação entre 

labcons; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório consciencio-

lógico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório 

conscienciológico da Autoparageneticologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexo-

logia. 

Efeitologia: o efeito da felicidade promovido pela gratidão; o efeito da gratidão no en-

frentamento do estresse diário; os efeitos benéficos da gratidão contribuindo para a superação 

de crises e neorrecins. 
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Neossinapsologia: a gratidão proporcionando a capacidade ampliada de produção de ne-

ossinapses; as neossinapses desassediadoras resultantes da ortopensenidade; a renovação sinápti-

ca para o desenvolvimento dos sentimentos elevados mentaissomáticos. 

Ciclologia: o ciclo da gratidão alimentando o processo de reciclagem; o ciclo da felici-

dade; o ciclo interassistência-gratidão. 

Enumerologia: a gratidão atemporal; a gratidão dinamizadora; a gratidão reeducadora; 

a gratidão regenerativa; a gratidão inspiradora; a gratidão integradora; a gratidão amparadora. 

Binomiologia: o binômio gratidão-intelecção; o binômio gratidão-criatividade; o binô-

mio gratidão-autoconfiança; o binômio gratidãofortalecimento de vínculos; o binômio grati-

dão-superação; o binômio gratidão-resiliência; o binômio gratidão-otimismo; o binômio grati-

dão-cosmovisão. 

Interaciologia: a interação gratidão-universalismo; a interação gratidão reciclogêni-

caprioridade evolutiva; a interação postura receptivadespojamento. 

Crescendologia: as reciclagens geradas pelo crescendo gratidão-interassistencialidade. 

Trinomiologia: o trinômio autoconscientização-reconhecimento-gratidão; o trinômio 

reavaliar-agradecer-enfrentar; o trinômio agradecimento-ação-resultado; o trinômio rigidez-in-

gratidão-repressão dificultador das renovações; o trinômio gratidão-abertismo-renovação. 

Polinomiologia: o polinômio reconhecimento-gratidão-positividade-altruísmo; o poli-

nômio autopesquisa-percepção-reconhecimento-mudança. 

Antagonismologia: o antagonismo ser grato / estar grato; o antagonismo egocentrismo 

/ reconhecimento de aportes; o antagonismo extremo maximizar o bem / minimizar o mal; o anta-

gonismo dinamismo do otimismo / travão do pessimismo; o antagonismo autorresponsabilização  

/ autestagnação; o antagonismo gratidão autêntica / heteroimposição moral; o antagonismo mo-

novisão / cosmovisão. 

Paradoxologia: o paradoxo da gratidão pelo restringimento intrafísico; o paradoxo de 

as crises de reciclagem serem oportunidades para reconhecimento, gratidão e evolução. 

Legislogia: a lei da ação e reação. 

Filiologia: a interassistenciofilia; a conviviofilia; a autocriticofilia; a autocogniciofilia;  

a reciclofilia; a retribuiciofilia; a conscienciofilia. 

Fobiologia: a superação da fobia de se permitir ser ajudado; a superação do medo de 

mudar. 

Sindromologia: a síndrome da autovitimização bloqueando a vivência da gratidão;  

a síndrome do justiceiro obscurecendo os sentimentos mais elevados; a síndrome do autodesper-

dício expressa no esbanjamento dos aportes recebidos. 

Maniologia: a mania de ingratidão; a mania da queixa permanente. 

Mitologia: o mito de a conscin ser sempre autossuficiente; o mito de a grama do vizinho 

ser mais verde. 

Holotecologia: a recexoteca; a decidoteca; a maturoteca; a cognoteca; a convivioteca; 

a interassistencioteca; a psicoteca. 

Interdisciplinologia: a Holomaturologia; a Autopesquisologia; a Autopensenologia;  

a Recexologia; a Autodiscernimentologia; Autopriorologia; a Conviviologia; a Parapercepciolo-

gia; a Interassistenciologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o agradecido; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador in-

trafísico; o autodecisor; o intermissivista; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicó-

logo; o conscienciólogo; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o proexista; o reedu-

cador; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor 
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existencial; o tenepessista; o pesquisador; o projetor consciente; o verbetólogo; o voluntário; o to-

cador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a agradecida; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora 

intrafísica; a autodecisora; a intermissivista; a compassageira evolutiva; a completista; a comuni-

cóloga; a consciencióloga; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista; a proexista; a ree-

ducadora; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inver-

sora existencial; a tenepessista; a pesquisadora; a projetora consciente; a verbetóloga; a voluntá-

ria; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens gratus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens 

perquisitor; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens inte-

rassistens; o Homo sapiens cosmovisiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minigratidão reciclogênica = aquela geradora de reciclagens existenciais 

preliminares no processo evolutivo; maxigratidão reciclogênica = aquela somada à retribuição lú-

cida dos aportes recebidos, gerando reciclagens intraconscienciais avançadas. 

 

Culturologia: a cultura da gratidão contribuindo para ampliação da cosmovisão. 

 

Psicossomatologia. Sob a ótica da Ciência Convencional, eis 2 resultados sobre os efei-

tos positivos da gratidão no soma, contribuindo para melhor autoposicionamento da conscin inte-

ressada: 

1.  Psicologia Positiva. Pessoas gratas possuem níveis mais elevados de emoções positi-

vas, sendo mais criativas, prestativas, generosas, benevolentes, autoconfiantes, autocontroladas. 

Consequentemente, possuem maior capacidade de autossuperação e registro de boas memórias, 

estando menos expostas aos sentimentos negativos como inveja, ressentimentos, ganância e amar-

gura. 

2.  Neurociência. O cérebro humano pode ser condicionado a ser grato e tal sentimento 

ativa o sistema de recompensa, libera dopamina e aumenta a atividade do hipotálamo, controlador 

de grande parte do funcionamento do corpo humano. 

 

Intencionologia. A realização de atividades intencionais ou aplicações de técnicas po-

tencializadoras da teática da gratidão contribui para o condicionamento cerebral e paracerebral 

desse sentimento elevado. 

Taticologia. Sob a ótica da Experimentologia, eis, em ordem alfabética, 3 técnicas adap-

tadas do trabalho de Robert Emmons, sugeridas ao pesquisador ou pesquisadora interessado: 

1.  Carta. Escrever carta expressando gratidão à conscin de quem julga ter recebido mai-

or assistência, descrevendo a razão de sentir-se grato e a importância do gesto recebido. Se possí-

vel, entregar e ler a carta pessoalmente, anotando as repercussões percebidas. 

2.  Diário. Estabelecer rotina de autorreflexão e relato escrito detalhado sobre os aportes, 

benesses e benefícios recebidos. A anotação diária traduz os pensamentos em liguagem concreta, 

contribuindo também para autorganização pensênica. 

3.  Reflexão. Rememorar adversidades vivenciadas e superadas ao longo da vida intrafí-

sica, focando nos aspectos ou consequências positivas dessas difíceis experiências. Refletir quan-

to à melhoria ou crescimento pessoais decorrentes dessas vivências, quanto ao desenvolvimento 

de trafores, quanto ao aumento da capacidade de enfrentar desafios e quanto à conquista de maior 

autodiscernimento acerca de pessoas e situações realmente importantes. 

 

Conscienciometrologia. De acordo com os estudos da Conscienciologia, a conscin não 

deve esperar a gratidão de outrem, porém importa desenvolver tal sentimento elevado em relação 
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a todos. Cabe a cada pessoa aferir a própria condição de reconhecimento pelas benesses rece-

bidas. 

Interassistenciologia. Quanto mais evoluída a compreensibilidade da consciência, mais 

cultiva a gratidão, ou seja, a generosidade reversa, e a expansão da memória pessoal cosmoética. 

Reciclogenia. Nos momentos de crise, faz-se necessário reaver a capacidade de apreciar 

os aportes recebidos e voltar a reconhecer os motivos pelos quais se deve ser grato, transforman-

do a adversidade em oportunidade de autenfretamento, amadurecimento e evolução. 

Autopesquisologia. A aplicação do trinômio ceticismo-otimismo-cosmoeticidade na ava-

liação dos acontecimentos sempre pelo lado melhor, sem ingenuidade, contribui para o cultivo do 

sentimento de gratidão. 

Grupocarmologia. A elaboração da lista de credores grupocármicos é técnica essencial 

no exercício da gratidão e no cuidado de “não deixar ninguém para trás”. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a gratidão reciclogênica, indicados para a expansão das 

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

01.  Aporte  existencial:  Proexologia;  Homeostático. 

02.  Assistência  sem  retorno:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

03.  Binômio  reconhecimento-gratidão:  Holomaturologia;  Homeostático. 

04.  Crise  de  crescimento:  Recexologia;  Neutro. 

05.  Extrapolacionismo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06.  Gratidão:  Holomaturologia;  Homeostático. 

07.  Gratidão  verbetográfica:  Megafraternologia;  Homeostático. 

08.  Oportunidade  de  melhoria:  Reciclologia;  Homeostático. 

09.  Otimismo  racional:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

10.  Predisponência  à  reciclagem:  Recexologia;  Homeostático. 

11.  Reciclagem  prazerosa:  Recexologia;  Homeostático. 

12.  Recin:  Recexologia;  Homeostático. 

13.  Reconhecimento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

14.  Retribuiciologia:  Proexologia;  Homeostático. 

15.  Senso  de  gratidão:  Holomaturologia;  Homeostático. 

 

A  AUTOCONSCIÊNCIA  DA  GRATIDÃO  É  FRUTO  DA  COM-
PREENSÃO  DA  INTERATIVIDADE  PENSÊNICA  EVOLUTIVA,  
CAPAZ  DE  IMPULSIONAR  RECICLAGENS  E  ENCAMINHAR  

A  CONSCIÊNCIA  À  TEÁTICA  DO  MENTALSOMA  ELEVADO. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, reconhece os aportes recebidos? Vivencia a gra-

tidão capaz de potencializar as reciclagens intraconscienciais? 
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G R A T I D Ã O    V E R B E T O G R Á F I C A  
( ME G A F R A T E R N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A gratidão verbetográfica é o sentimento de reconhecimento do valor, be-

nefício, importância e auxílio recebido pelo(a) verbetógrafo(a) na escrita e defesa de neoverbete, 

vivenciando o estado gratulatório através da condição de coautor da Enciclopédia da Conscienci-

ologia fixadora das bases do autorrevezamento multiexistencial na maxiproéxis grupal dos inter-

missivistas da Conscienciologia. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo gratidão vem do idioma Latim, gratitudo, “gratidão”. Apareceu 

em 1543. O termo verbo deriva também do idioma Latim, verbum, “palavra, vocábulo, termo; ex-

pressão”, opondo-se a res, “coisa; realidade”. Apareceu em 1   . O sufixo ete, “diminutivo”, sur-

giu no Século XV. A palavra verbete apareceu em 1881. O elemento de composição grafia pro-

vém do idioma Grego, graphé, “escrita; escrito; convenção; documento; descrição”. Surgiu em 

1858. 

Sinonimologia: 1.  Gratulação verbetográfica. 2.  Sentimento gratulatório verbetográfi-

co. 3.  Agradecimento verbetográfico. 

Neologia. As 3 expressões compostas gratidão verbetográfica, gratidão verbetográfica 

anterior e gratidão verbetográfica posterior são neologismos técnicos da Megafraternologia. 

Antonimologia: 1.  Ingratidão verbetográfica. 2.  Egocentrismo verbetográfico. 3.  Anti-

grupalidade verbetográfica. 4.  Irreconhecimento da heterassistência verbetográfica. 

Estrangeirismologia: a gratitude advinda da autopesquisa; a awareness resultante da 

defesa do verbete. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto aos sentimentos elevados perante os aportes recebidos. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relacionados ao tema: – Grati-

dão: generosidade reversa. Gratidão gera amizade. Memória possibilita gratidão. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal gratulatório; o holopensene da maxifraternidade;  

o holopensene linear; o holopensene da retilinearidade pensênica; o holopensene de gratidão após 

defesa de verbete na tertúlia conscienciológica; os fraternopensenes; a fraternopensenidade; o ho-

lopensene fraterno; os benignopensenes; a benignopensenidade. 

 

Fatologia: a gratidão verbetográfica; a autoconsciência do verbetógrafo quanto à grati-

dão; o reconhecimento pelo verbetógrafo da interassistência realizada pela equipin e equipex;  

o profissionalismo da equipe da verbetografia reconhecido pelo defensor do verbete; o sentimento 

fraterno de estar doando o melhor de si para a Humanidade; a satisfação pela possibilidade de ge-

rar neoverpons contribuidoras da maxiproéxis grupal da Conscienciologia; o aprendizado de sen-

tir gratidão; a gratidão enquanto esboço do fraternismo; a memória gratulatória; o reconhecimento 

mnemônico da condição de ter sido assistido; o aumento da autoconscientização quanto ao auto-

desassédio; as neoideias após a defesa do verbete; o feedback positivo e as heterocríticas cosmoé-

ticas; a saída da inércia ideativa através da escrita do verbete; a transcendência do status evolutivo 

através da escrita verbetográfica; a gratidão pela participação dos amigos na pré-defesa; o reco-

nhecimento das contribuições aportadas ao verbete final; o fato de o orgulho ferido impedir a vi-

vência da gratidão; a ingratidão pela falta de reconhecimento da assistência recebida; a satisfação 

pessoal pelas autossuperações na escrita do verbete proporcionando o sentimento de gratidão;  

a autorretratação pública gerando gratidão pela oportunidade; o fato de o verbetógrafo mostrar-se 

turbinado após a defesa; as conversas na livraria e lanchonete do Centro de Altos Estudos da 
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Conscienciologia (CEAEC) após a defesa; o sentimento de gratidão pela identificação de amizade 

raríssima; a gratidão pela possibilidade de reencontrar amigos distantes através da defesa do ver-

bete; a valorização dos exemplos adquiridos na vida; a saúde consciencial gerando gratidão;  

a oportunidade de vivenciar a gratidão a partir da intercooperação maxifraterna; a gratidão verbe-

tográfica enquanto ensaio pré-maternal para a transafetividade. 

 

Parafatologia: o sentimento de paragratidão dos amparadores com os avanços dos am-

parandos e assistidos; as projeções lúcidas (PL) possibilitando a congratulação do verbetógrafo 

com a equipex; os banhos energéticos sadios dos amparadores expandindo as ideias do verbetó-

grafo; o reforço energético da equipex; as sincronicidades pesquisísticas na composição do ver-

bete; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a gratidão enquanto periferia da me-

gafraternidade; o aprendizado do egocídio através do intercâmbio com os amparadores; os efeitos 

holossomáticos posteriores à defesa do verbete; a capacidade de memorizar as conscins, conscie-

xes, fatos e parafatos resultando na gratidão dos relacionamentos e pararrelacionamentos; a grati-

dão pelas inspirações assistenciais dos amparadores quanto às neoideias; os parafatos conduzindo 

as pesquisas do verbetógrafo; a gratidão pelo tema pensado na tenepes; a paragratidão dos grupos 

extrafísicos assistidos pelo tema do verbete; as energias terapêuticas de gratidão aos assistentes;  

a gratidão pela assistência gerando no futuro a colheita intermissiva. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo equipin-equipex; o sinergismo verbetógrafo-revisor;  

o sinergismo autorreflexão-neoideias; o sinergismo reconhecimento-gratidão; o sinergismo pa-

rafenômeno-paragratidão; o sinergismo apresentação-energização; o sinergismo apresentador-                

-amparador. 

Principiologia: o princípio de a melhoria do estado de saúde tender a gerar gratidão;  

o princípio de abrir mão em favor da harmonização; o princípio de desejar o melhor para todos, 

enquanto expressão de gratidão; o princípio esclarecedor de ―levar a tares at  às últimas conse-

qu ncias‖; o princípio do antiperdularismo ideativo; o princípio da descrença (PD); o princípio 

de toda consciência ter algo para ensinar e aprender. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) favorecendo o sentimento de gra-

tidão. 

Teoriologia: a teoria da Megafraternologia; a teoria da Interassistenciologia; a teoria 

da Verbetologia; a teoria da verdade relativa de ponta (verpon); a teoria da Retribuiciologia;  

a teoria da minipeça multidimensional interasssistencial; a teoria dos Serenões. 

Tecnologia: a técnica do acolhimento-orientação-encaminhamento-acompanhamento 

aplicado à tares verbetográfica; a técnica da autoinclusão verbetográfica; a técnica da assertivi-

dade na tares; a técnica da descensão cosmoética; a técnica da evocação positiva do passado;  

a técnica gratulatória do reconhecimento in memoriam; a técnica do menos doente assistir ao 

mais doente. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Refutaciologia; o laboratório 

conscienciológico da Reurbanologia; o laboratório conscienciológico da Parapedagogia; o labo-

ratório conscienciológico da Heuristicologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomato-

logia; o laboratório conscienciológico da Holomaturologia; o laboratório conscienciológico da 

Cosmoeticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Megafraternidade; o Colégio Invisível da Taristi-

cologia; o Colégio Invisível da Debatologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colé-

gio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Paradiplomacia; o Colégio Invisível da 

Extrafisicologia. 

Efeitologia: o efeito gratulatório da defesa do verbete; o efeito holossomático posterior 

à defesa do verbete. 

Neossinapsologia: as neossinapses do fraternismo; as neossinapses da interassistencia-

lidade fraterna; as neossinapses decorrentes da tares; as neossinapses da paragratidão; as neos-
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sinapses do reconhecimento cosmoético; as neossinapses da compreensão evolutiva; as neossina-

pses da inteligência evolutiva (IE). 

Ciclologia: o ciclo recordação sadia–gratidão; o ciclo interassistência-gratidão. 

Enumerologia: a inspiração extrafísica; o sentimento fraterno; a pesquisa multidimen-

sional; a defesa do verbete; a megaeuforização; a gratidão pela oportunidade; o novo verbete. 

Binomiologia: o binômio análise-síntese resultando no arrazoado de ideias do verbete;  

o binômio fatos-parafatos na defesa do verbete proporcionando a gratidão verbetográfica. 

Interaciologia: a gratidão nascida da interação CCCI-CCCE na defesa do verbete; a in-

teração comunin-comunex; a interação verbetógrafo-revisores; a interação verbetógrafo-Pare-

lencologia; a interação memória-generosidade-gratidão. 

Crescendologia: o crescendo redação cosmoética–defesa tarística–gratidão verbeto-

gráfica; o crescendo autopesquisa–erudição multidimensional–neoverbetes retributivos. 

Trinomiologia: o trinômio automotivação-trabalho-lazer aplicado à escrita dos neover-

betes gerando sentimentos elevados; o trinômio memória–reconhecimento–sentimentos elevados. 

Polinomiologia: o polinômio expressivo soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma;  

o polinômio ideia-caneta-papel-computador-verbete gerando a gratidão com os resultados. 

Antagonismologia: o antagonismo competitividade / gratidão; o antagonismo egocen-

trismo / reconhecimento; o antagonismo instinto / racionalidade mentalsomática. 

Politicologia: a política da retribuição do conhecimento recebido; a política da gratidão 

expressando a autolucidez pessoal; a política da autexposição sadia das neoideias tarísticas;  

a política da amizade sincera. 

Legislogia: a lei do retorno dos bons atos; a lei da recomposição gerando gratidão pelo 

feito exitoso. 

Filiologia: a compreensiofilia; a mnemofilia; a megafraternofilia; a mentasomatofilia;  

a autolucidofilia; a grupocarmofilia; a retribuiciofilia. 

Sindromologia: a síndrome da ribalta bloqueando os sentimentos de gratidão; a síndro-

me da Anticosmoética ao não reconhecer as contribuições recebidas; a síndrome do fechadismo 

consciencial; a síndrome da insegurança restringindo a gratidão. 

Maniologia: a evitação inteligente da egomania. 

Holotecologia: a mnemoteca; a cosmovisioteca; a interassistencioteca; a cognoteca;  

a consciencioteca; a parapsicoteca; a maturoteca. 

Interdisciplinologia: a Megafraternologia; a Interassistenciologia; a Autolucidologia;  

a Cosmoeticologia; a Holomemoriologia; a Taristicologia; a Evoluciologia; a Conviviologia;  

a Experimentologia; a Descrenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o neoverbetógrafo; o autor; o escritor; o pesquisador; o intermissivista; 

o comunicólogo; o inversor; o reciclante; o tenepessista; o evoluciólogo; o tertuliano; o teletertuli-

ano; o voluntário; o escritor; o veterano; o novato; o retomador de tarefa; o epicon. 

 

Femininologia: a neoverbetógrafa; a autora; a escritora; a intermissivista; a comu- 

nicóloga; a inversora; a reciclante; a tenepessista; a evolucióloga; a tertuliana; a teletertuliana;  

a voluntária; a escritora; a veterana; a novata; a retomadora de tarefa; a epicon. 

 

Hominologia: o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens assistens; o Homo sapiens 

amicus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens benevolens; o Homo sapiens maxifrater-

nus; o Homo sapiens paraperceptivus; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens cosmovisio-

logicus; o Homo sapiens orthopensenicus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: gratidão verbetográfica anterior = o reconhecimento da interassistência 

recebida antes da defesa do verbete; gratidão verbetográfica posterior = o reconhecimento da in-

terassistência recebida e confirmada, através de banhos de energias gratulatórios, após a defesa do 

verbete. 

 

Culturologia: a cultura da gratificação; a cultura da felicidade íntima; a cultura do re-

conhecimento; a cultura do agradecimento; a cultura da memória gratificadora; a cultura da va-

lorização mnemônica; a cultura do bem-estar evolutivo. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a gratidão verbetográfica, 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.  Efusividade:  Psicossomatologia;  Neutro. 

04.  Evolução  da  autolucidez:  Autolucidologia;  Homeostático. 

05.  Felicidade  específica:  Equilibriologia;  Homeostático. 

06.  Gratidão:  Holomaturologia;  Homeostático. 

07.  Gratificação  cognopolita:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

08.  Grupo  de  neoideias:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

09.  Intermissivista:  Intermissiologia;  Homeostático. 

10.  Memória  básica:  Holomnemônica;  Neutro. 

11.  Oportunidade  de  ajudar:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

12.  Reconhecimento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

13.  Senso  de  gratidão:  Holomaturologia;  Homeostático. 

14.  Verbetógrafo  conscienciológico:  Verbetologia;  Homeostático. 

15.  Verbetorado  conscienciológico:  Comunicologia;  Homeostático. 

 

A  GRATIDÃO  VERBETOGRÁFICA  EXPRESSA  POSTURA  

MADURA  DO(A)  VERBETÓGRAFO(A),  AO  RECONHECER  

APOIO  E  ASSISTÊNCIA  DA  EQUIPIN  E  EQUIPEX  NA  ES-
CRITA  E  DEFESA  INTERASSISTENCIAL  DO  VERBETE. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já defendeu verbete no Tertuliarium? Vivenciou 

a gratidão verbetográfica após a defesa? 

 

M. D. S. 
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G R A T I F I C A Ç Ã O    C O G N O P O L I T A  
( I N T R A F I S I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A gratificação cognopolita é o conjunto das vivências por parte da conscin 

lúcida, cognopolita, intermissivista, de satisfação e plenitude advindas do holopensene da Cognó-

polis, ou Cidade do Conhecimento, e de tudo representado por esta comunidade intrafísica ou 

burgo mais evoluído. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo gratificação procede do idioma Latim, gratificatio, na acepção de 

“benefício; favor; obséquio; serviço; complacência; parcialidade”, ou provavelmente do idioma 

Inglês, gratification, na acepção de “satisfação; prazer”. Apareceu no Século XVI. O primeiro 

elemento de composição cogn deriva do idioma Indoeuropeu, gno, “conhecer”. O segundo ele-

mento de composição poli vem do idioma Grego, pólis, “cidade”. 

Sinonimologia: 1.  Satisfação cognopolita. 2.  Prazer cognopolita. 3.  Plenitude cogno-

polita. 4.  Recompensa cognopolita. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 10 cognatos derivados do vocábulo gratifica-

ção: autogratificação; autogratificar-se; gratificada; gratificado; gratificador; gratificadora; 

gratificante; gratificar; gratificável; heterogratificação. 

Neologia. As 3 expressões compostas gratificação cognopolita, gratificação cognopolita 

ignorada e gratificação cognopolita autoconsciente são neologismos técnicos da Intrafisicologia. 

Antonimologia: 1.  Insatisfação intrafísica. 2.  Desprazer humano. 3.  Percalço exis-

tencial. 

Estrangeirismologia: o Conviviarium; o Experimentarium; o Tenepessarium; o Megae-

volutionarium; o networking cosmoético; a otimização e o upgrade da autoproéxis pela participa-

ção na maxiproéxis; a avant-garde intermissivista. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às prioridades evolutivas pessoais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Cognópolis; o holopensene da Autopesquisolo-

gia; o grupopensene dos cognopolitas; os ortopensenes; a ortopensenidade; os neopensenes;  

a neopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; a sintonia holopensênica máxima. 

 

Fatologia: a gratificação cognopolita; a convivialidade homeostática harmônica na  Co-

munidade Conscienciológica Cosmoética Internacional; o megaempreendimento humano da 

Cognópolis; o reagrupamento evolutivo; o megagrupo de voluntários da CCCI; o voluntariado 

embasando a manutenção da CCCI; o acolhimento interassistencial tarístico; a rede social e paras-

social de apoio ao voluntário; as empatias traforinas; os interesses evolutivos, cosmoéticos e proe-

xológicos em comum; a liberdade de expressão; a potencialização da evolução grupal; o primado 

do mentalsoma, o paracorpo do autodiscernimento; a Cognópolis em si; o Bairro do Conhecimen-

to; a Cidade do Megaconhecimento; a Sociedade dos Escritores; a Socin da Cognição; a Geopolí-

tica Desassediadora; o oásis reeducacional rurbano; o balneário bioenergético; o campus universi-

tário existencial; a Cosmópolis; o Centro Cultural Holoteca; a miniterra-de-todos; a Paratecnó-

pole Conscienciológica; as crises de crescimento; a autoconfiança advinda da coesão grupal;  

a imersão continuada em campo interassistencial; o acesso a bagagens cognitivas diversificadas 

dos compassageiros evolutivos; a fartura das trocas de experiências pessoais parapsíquicas e proe-

xológicas entre os interlocutores; as oportunidades de vivências interassistenciais onipresentes;  

a oportunidade de aprofundamento nas autopesquisas pela interação enriquecedora entre cons-

cins-cobaias; a autocomprovação do poder grupal, gerado pela reunião de esforços em prol de 
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metas comuns, atingindo resultados inalcançáveis individualmente, na condição de lição evoluti-

va fundamental; a participação no ensaio grupal para o futuro Estado Mundial; a satisfação de ex-

perimentar período inédito na holobiografia; a satisfação de testemunhar momento inédito na His-

tória da Terra. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o pião intrafísico 

da maxiproéxis; as paraprocedências pré-ressomáticas afins; o nivelamento por cima através dos 

Cursos Intermissivos; a inclusão da tenepes em rede assistencial derivada da concentração de te-

nepessistas; as oportunidades de extrapolacionismos e conexões com as Centrais Extrafísicas fa-

vorecidas pelo ambiente otimizado. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo dos compassageiros evolutivos na maxiproéxis. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da empatia 

evolutiva complexa. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da evolução consciencial em grupo (Grupocarmologia). 

Tecnologia: a técnica da convivialidade cosmoética. 

Voluntariologia: a condição do voluntário (ou voluntária) conscienciocêntrico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Evoluciologia. 

Efeitologia: o efeito da megafraternidade na convivência. 

Neossinapsologia: as neossinapses dos cons magnos recuperados. 

Ciclologia: o ciclo ascendente ideal invéxis-duplismo-EV-tenepes-ofiex-desperticidade- 

-compléxis. 

Enumerologia: o momento gratificante; a amizade gratificante; a escolha gratificante; 

a experiência gratificante; o projeto gratificante; o trabalho gratificante; a vitória gratificante. 

Binomiologia: o binômio Empresa Conscienciocêntrica–Instituição Conscienciocên-

trica. 

Interaciologia: a interação vontade-intencionalidade-realização; a interação grupopen-

sene pessoal–grupopensene da Cognópolis; a interação Cognópolis–Cursos Intermissivos (CIs); 

a interação comunin Cognópolis–comunex Interlúdio; a interação Cognópolis–Centrais Extrafí-

sicas; a interação ICs-ECs; a interação Intermissiologia-Intrafisicologia. 

Crescendologia: o crescendo interassistencialidade-compléxis. 

Paradoxologia: o paradoxo autesforço máximo–vida feliz. 

Politicologia: a democracia; a conscienciocracia; a lucidocracia; a cognocracia;  

a parapsicocracia; a proexocracia; a evoluciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Filiologia: a neofilia; a conscienciofilia; a evoluciofilia; a cognofilia; a sociofilia; a proe-

xofilia; a experimentofilia. 

Holotecologia: a cognopoliteca. 

Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Autocogniciologia; a Comunicologia; a Proe-

xologia; a Cosmoeticologia; a Conscienciocentrologia; a Autopesquisologia; a Grupocarmologia; 

a Conviviologia; a Parassociologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

11654 

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

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

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

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

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação; o agente retrocognitor. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

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

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

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a agente retrocognitora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens cognopolita; o Homo sapiens autocognitor; o Homo sa-

piens pancognitor; o Homo sapiens retrocognitor; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sa-

piens cognocrata; o Homo sapiens communitarius. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: gratificação cognopolita ignorada = a autovivência cognopolita sem 

consciência dos valores evolutivos ínsitos e nem emprego ou aproveitamento das condições posi-

tivas; gratificação cognopolita autoconsciente = a autovivência cognopolita com autopercepção 

dos valores evolutivos envolvidos e aproveitamento teático das condições homeostáticas. 

 

Culturologia: a cultura da Autocogniciologia; a cultura conscienciológica. 

Autocogniciologia. De acordo com a Para-Historiografia, o conhecimento moral, ético 

ou cosmoético do ponto de vista socrático (Nosce te ipsum), envolvia o conhecimento de si mes-

mo, ou a autocognição, relacionando a autopensenização abstrata (pen) à existência pessoal, tendo  

a conscin na condição de indivíduo, cidadão ou cidadã. 

Interação. A Tecnologia, mesmo a mais moderna, de ponta, sempre foi incapaz de fazer 

tal relacionamento ou interação indispensável: cognição + conscin. No entanto, a Tecnologia pro-

porciona o conhecimento ou cognição para a vida, atendendo às necessidades e carências huma-

nas na Socin Industrial Moderna, não atendidas à época de Sócrates (470–399 a.e.c.). Entretanto, 

esta é simples frase de consolação e nada mais, mantenedora da alienação evolutiva das cons-

ciências. 

Essenciologia. Contudo, conforme os princípios da Conscienciologia e, insitamente, da 

Cosmoeticologia, importa muito mais, em primeiro lugar, e é indispensável o conhecimento 

magno, essencial, para a conscin controlar a si mesma e não o conhecimento secundário centrado 

para controlar a Natureza. 

Cognópolis. A Cognópolis, a Cidade do Conhecimento, não procura transformar o ser 

humano – a conscin – em apenas mero objeto entre outros do mundo natural ou do Cosmos. 

Eletronótica. A Tecnologia, a Indústria Moderna ou a Ciência Convencional, Materioló-

gica ou Eletronótica, demandam exatamente manipular e controlar os seres humanos transforma-

dos em produtos industriais de primeira linha, da maneira idêntica desenvolvida para manipular  

e controlar ratos, moscas das frutas e produtos materiais industriais. Esta infeliz condição afeta to-

das as áreas da vida intrafísica. É sabido, por exemplo, sobre a educação formal: a escola conven-

cional não prepara os jovens para enfrentarem a si próprios ante a vida. 

Desviologia. Neste ponto é fácil observar e concluir ter o empreendimento original de  

a conscin controlar a si mesma, ficado perdido completamente, há milênios, em algum desvio ou 

lugar do passado, e vemos, agora, em pleno Terceiro Milênio, a ignorância do especialista eletro-
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nótico, até do megacolisor, vivendo prioritariamente pela matéria efêmera, ou Natureza Morta, 

sem conhecer a si mesmo, a consciência, a essência eterna, ainda mais aturdida e às voltas com  

a fieira das vidas humanas e ressomas da seriéxis inteiramente ignoradas. 

Reurbex. Em vista disso, foi desencadeada, a partir de Consciexes Livres e Serenões,  

a ampla reurbanização das comunexes mais atrasadas deste planeta, objetivando assistir às reci-

clagens das consciexes estacionárias, regressivas – as consréus, consciências extrafísicas reurba-

nizadas –, agora ressomando, em grande número, nesta dimensão consciencial. 

Intermissiologia. A partir daí, os voluntários intermissivistas da Conscienciologia estão 

erigindo, como primeiro esforço exemplar, a Cognópolis, em Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil, obje-

tivando cooperar com as iniciativas maiores de outras dimensões, notadamente em relação aos 

trabalhos diversificados da comunex Interlúdio, mais próxima quanto à Parageopolítica. 

 

Caracterologia. Segundo a Autoconscienciometrologia, o cognopolita conscienciológi-

co, homem ou mulher da Conscienciópolis, conquanto assemelhado em múltiplos aspectos positi-

vos ao cientista comum, o artesão evolutivo, apresenta, no entanto, por exemplo, 25 condições, 

características, traços ou perfis aqui dispostos na ordem alfabética: 

01.  Acadêmico da Academia dos Autodidatas. 

02.  Aplicador da liberdade de autorganização. 

03.  Buscador da consecução da megagescon. 

04.  Buscador da gratificação da colheita cosmoética. 

05.  Buscador do avanço do megaconhecimento. 

06.  Componente da classe média média (Sociologia). 

07.  Componente do Colégio Invisível dos Parapesquisadores. 

08.  Defensor da honestidade e incorruptibilidade (Cosmoeticologia). 

09.  Demandador do compléxis (Maxiproexologia). 

10.  Demonstrador predominante de esforços intelectuais. 

11.  Detentor de educação convencional superior. 

12.  Executor da vocação de intermissivista. 

13.  Formulador de neoverpons (Heuristicologia). 

14.  Investigador da satisfação da curiosidade intelectual. 

15.  Melhorador da autoimagem (Conviviologia). 

16.  Pacificador íntimo e externo. 

17.  Pesquisador mentalsomático independente (Descrenciologia). 

18.  Praticante diário da tenepes (Tenepessologia). 

19.  Publicador dos próprios trabalhos de pesquisa. 

20.  Reconhecedor fraterno dos pares. 

21.  Responsável pela abertura de empresas conscienciocêntricas. 

22.  Solucionador de problemas conscienciais. 

23.  Técnico na resolução de conflitos sociais. 

24.  Usuário prazeroso do trabalho maxiproexológico. 

25.  Voluntário dedicado às ocupações criativas. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a gratificação cognopolita, indicados para a expansão das 

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

01.  Coexistência  institucional:  Conscienciocentrologia;  Neutro. 

02.  Cognopolita:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

03.  Comunidade  Conscienciológica  Cosmoética  Internacional:  Conviviologia;  Ho-

meostático. 

04.  Curso  Intermissivo:  Intermissiologia;  Homeostático. 
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05.  Elenco  da  Conscienciologia:  Conviviologia;  Homeostático. 

06.  Escala  dos  autores  mentaissomáticos:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

07.  Iniciativa  planetária  pioneira:  Experimentologia;  Homeostático. 

08.  Intermissivista:  Intermissiologia;  Homeostático. 

09.  Megaempreendimento  conscienciológico:  Conscienciocentrologia;  Homeostá-

tico. 

10.  Radicação  vitalícia  na  Cognópolis:  Ressomatologia;  Homeostático. 

 

A  GRATIFICAÇÃO  COGNOPOLITA,  ADVINDA  DA  PARTICI- 
PAÇÃO  NO  PROGRAMA  MULTIDIMENSIONAL  DE  REEDU- 
CAÇÃO  CONTINUADA,  CONTRIBUI  NO  FULCRO  INTRAFÍ- 
SICO  DA  PRODUÇÃO  DO  ESCLARECIMENTO  DE  PONTA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, sente algum tipo de gratificação cognopolita 

dentro das unidades de trabalho da Conscienciologia? Você admite como relevante a compreensi-

bilidade de tal situação intergrupal? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Veatch, Henry B.; O Homem Racional: Uma Interpretação Moderna da Ética Aristotélica; trad. Eduardo 
Francisco Alves; pref. e bibliografia comentada Douglas B. Rasmussen; rev. Clara Diament; 282 p.; 1 cronologia; 26 

caps.; 1 cronologia; 26 enus.; 1 foto; 25 perguntas; 20 respostas; 72 refs.; alf.; 23 x 16 cm; br.; Liberty Fund; & Top- 

books; Rio de Janeiro, RJ; 1962; páginas 53 e 54. 
2.  Vieira, Waldo; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC; 

2 Vols.; 2.494 p.; 80 abrevs.; 1 biografia; 720 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 16 endereços; 2.892 enus.; estatísti-

cas; 6 filmografias; 1 foto; 720 frases enfáticas; 5 índices; 1.722 neologismos; 1.750 perguntas; 720 remissiologias; 16 si-
glas; 50 tabs.; 135 técnicas; 16 websites; 603 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 12 cm; enc.; 3a Ed. 

Protótipo – rev. e aum.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 396, 769, 830, 963, 1.015, 

1.076, 1.230, 1.232, 1.285, 1.382, 1.1816, 1842 a 1845, 1852 e 2.126. 

3.  Idem; Homo sapiens pacificus; 1.584 p.; 413 caps.; 403 abrevs.; 434 enus.; 37 ilus.; 7 índices; 240 si-

nopses; glos. 241 termos; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do 

Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; 
página 175. 

4.  Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; glos. 
241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 27 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de 

Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 35 e 283. 
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G R A T U I D A D E    C O S M O É T I C A  
( C O S M O E T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A gratuidade cosmoética é a qualidade da ação espontânea e gratuita, em 

bases cosmoéticas, dispensando pagamento, ou seja, inteiramente de graça. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo gratuidade é de origem controversa. Segundo Antônio Geraldo 

da Cunha (1924–1999) procede do idioma Latim Tardio, gratuitas, “gratuidade”. Para Antenor de 

Veras Nascentes (1886–1972) e José Pedro Machado (1914–2005) deriva do idioma Latim, gra-

tuitus, “gratuito; dado ou recebido de graça”. Apareceu em 1772. A palavra cosmos vem do idio-

ma Grego, kósmos, “ordem; organização; mundo; universo”. Surgiu em 1  3. 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 Fi-

losofia aplicada à moral”, e este do idioma Grego, éthikós. Surgiu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Gratuitidade cosmoética. 2.  Ação cosmoética gratuita. 3.  Ação cos-

moética de graça. 4.  Ação cosmoética grátis. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 3 cognatos derivados do vocábulo gratuito: gra-

tuidade; gratuita; gratuitidade. 

Neologia. As 3 expressões compostas gratuidade cosmoética, gratuidade cosmoética in-

dividual e gratuidade cosmoética grupal são neologismos técnicos da Cosmoeticologia. 

Antonimologia: 1.  Ação cosmoética paga. 2.  Pagamento cosmoético. 3.  Ação com pa-

gamento. 4.  Ação anticosmoética gratuita. 

Estrangeirismologia: a disponibilização free of charge das informações consciencioló-

gicas na Internet. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade interassistencial cosmoética. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade; os benignopensenes;  

a benignopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os ortopensenes; a ortopen-

senidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade. 

 

Fatologia: a gratuidade cosmoética; os serviços promovidos pelas tarefas de esclareci-

mento (tares); o fato comum e lastimável de existirem as antipatias, os ódios, as aversões, as 

acusações e as inimizades gratuitas, mas também, para compensar, o fato reconfortante de existi-

rem as empatias gratuitas, as doações de sangue gratuitas, os testes de saúde gratuitos e todo vasto 

universo de interassistencialidade espontânea e solidariedade entre os componentes da Humanida-

de na Terra. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da gratuidade cosmoética das obras parapsíquicas; o prin-

cípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da descrença exposto claramente na própria 

edição gratuita do livro conscienciológico. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética 

(CGC). 
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Teoriologia: a teoria do amparo individual; a teoria do amparo grupal. 

Tecnologia: a técnica diária do tenepessismo; a técnica de doação do verbete da Enci-

clopédia da Conscienciologia. 

Voluntariologia: a colaboração gratuita no voluntariado conscienciológico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório 

conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Proéxis; o laboratório 

conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; 

o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico Serenarium;  

o laboratório conscienciológico da Paraeducação. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Interassistenciólogos. 

Interaciologia: a interação tacon-tares. 

Trinomiologia: o trinômio ensaio–verbete–aula diária conscienciólogica gratuita. 

Polinomiologia: o polinômio palestra-artigo-curso-livro. 

Antagonismologia: o antagonismo inexistência de gratuidade evolutiva / existência de 

gratuidade cosmoética. 

Paradoxologia: o paradoxo do pagamento do preço do pedágio para assistir gratuita  

e parapsiquicamente às consciências na Terra. 

Politicologia: a assistenciocracia; a bioeticocracia; a democracia; a tecnocracia; a cos-

moeticocracia; a conscienciocracia; a meritocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço interassistencial evolutivo. 

Filiologia: a assistenciofilia; a biofilia; a evoluciofilia; a sociofilia; a conscienciofilia;  

a gnosiofilia; a cosmoeticofilia. 

Holotecologia: a biologicoteca; a somatoteca; a cosmoeticoteca; a interassistencioteca; 

a etoteca; a paradireitoteca; a culturoteca. 

Interdisciplinologia: a Cosmoeticologia; a Interassistenciologia; a Maxiproexologia;  

a Comunicologia; a Grupocarmologia; a Policarmologia; a Reeducaciologia; a Verponologia;  

a Mentalsomatologia; a Intencionologia; a Economia; a Parapedagogiologia; a Autodiscernimen-

tologia; a Cosmovisiologia; a Verbaciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

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

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

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 
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Hominologia: o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens gratuitus; o Homo sa-

piens assistentialis; o Homo sapiens democraticus; o Homo sapiens benevolens; o Homo sapiens 

evolutiologus; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens in-

tellectualis; o Homo sapiens polymatha. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: gratuidade cosmoética individual = a doação sem interesse secundário do 

conscienciólogo, homem ou mulher, voluntário conscienciológico; gratuidade cosmoética grupal 

= a doação sem interesse secundário do grupo ou do conjunto dos voluntários da Instituição 

Conscienciocêntrica. 

 

Culturologia: a cultura da Cosmoética Teática. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Cosmoeticologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 17 

atividades conscienciológicas demonstrando a vivência direta da gratuidade cosmoética ou do an-

ticapitalismo vivenciado na Cognópolis, em Foz do Iguaçu, no Paraná, Brasil: 

01.  Anticomercialização. A anticomercialização total exemplificada pela pessoa do 

conscienciólogo ou consciencióloga large. 

02.  Autorado. O autorado conscienciológico voluntário e pedagógico vivenciado como 

princípio. 

03.  Bibliotecas. As doações fraternas, em bases conscienciocêntricas ou interconscien-

ciais, em geral, por exemplo, dos acervos dos livros das bibliotecas particulares dos conscienció-

logos à Holoteca do CEAEC, e a doação de livros patrocinadas por autores e instituições. 

04.  Bioenergias. As atividades educacionais bioenergéticas sem muros e as caminhadas 

em locais públicos. 

05.  Conferências. As palestras e conferências públicas ministradas gratuitamente pelos 

professores itinerantes das ICs. 

06.  Cortesias. As cortesias, bolsas parciais e bolsas totais em Cursos de Conscienciolo-

gia concedidas aos alunos despossuídos. 

07.  Direitos. As doações dos direitos autorais ou patrimoniais pelos autores e autoras 

das obras editadas pela EDITARES. 

08.  Edições. As edições integrais gratuitas de determinados livros pequenos e grandes 

da Conscienciologia. 

09.  Entrevistas. As entrevistas conscienciológicas concedidas gratuitamente pelos ex-

perts da Conscienciologia. 

10.  Exame. O exame de avaliação ou Prova Geral de Conscienciologia ministrada, para 

quem quiser participar, gratuitamente, na manhã do segundo domingo de dezembro de cada ano, 

no CEAEC. 

11.  Materiais. Os materiais didáticos conscienciológicos distribuídos gratuitamente na 

Holoteca e durante os Cursos. 

12.  Papéis. As folhas de papel carta para anotações oferecidas gratuitamente no Holoci-

clo do CEAEC durante o ano inteiro. 

13.  Serviços. Os serviços pedagógicos gratuitos das Instituições Conscienciocêntricas 

(ICs). 

14.  Tenepes. Os atendimentos gerais aos pedidos a serem atendidos nas tarefas energéti-

cas pessoais em toda parte. 

15.  Tertúlias. O Curso de Longo Curso, diário, gratuito, sem pré-requisitos, ministrado 

no Tertuliarium do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC). 

16.  Utilidade. Os títulos de Utilidade Pública Federal recebidos por determinadas ICs, 

o mais antigo, desde 1998, pelo Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia 

(IIPC). 
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17.  Verbetes. Os verbetes impressos da Enciclopédia da Conscienciologia oferecidos 

gratuitamente todos os dias no Tertuliarium. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a gratuidade cosmoética, indicados para a expansão das 

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

01.  Banco  de  órgãos:  Assistenciologia;  Neutro. 

02.  Conscienciografia:  Comunicologia;  Neutro. 

03.  Edição  gratuita:  Comunicologia;  Homeostático. 

04.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

05.  Lei  do  maior  esforço:  Holomaturologia;  Homeostático. 

06.  Megadoação:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

07.  Partilha  do  saber:  Seriexologia;  Homeostático. 

08.  Pedágio  parapsíquico:  Parapercepciologia;  Neutro. 

09.  Postura  conscienciológica:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

10.  Prioridade  da  escrita:  Comunicologia;  Homeostático. 

11.  Tares  expositiva:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

12.  Tertúlia  conscienciológica:  Parapedagogiologia;  Neutro. 

 

AS  EXCEPCIONAIS  CONDIÇÕES  DA  MEGAFRATERNIDADE  
E  OS  HÁBITOS  DA  GRATUIDADE  COSMOÉTICA  TENDEM  
A  SE  EXPANDIR  NA  TERRA  POR  MEIO  DOS  PRINCÍPIOS  

EVOLUÍDOS  OU  TARES  DA  CONSCIENCIOLOGIA  TEÁTICA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivencia a gratuidade cosmoética? Desde 

quando? 

 
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 1 a 1.584. 

2.  Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; glos. 

241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Al-
tos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 1 a 1.584. 
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G R A V I T A Ç Ã O    U N I V E R S A L  
( C O S M O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A gravitação universal é a lei fundamental do universo físico, responsável 

pela ordem das coexistências através da atração, definida enquanto força na qual o efeito básico  

é a atratividade recíproca dos corpos dotados de massa, cuja intensidade está em razão direta com 

a quantidade de matéria e inversamente proporcional ao quadrado das distâncias entre eles. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo gravitação deriva do idioma Francês, gravitation, “gravitação”, do 

idioma Inglês, gravitation, e este do idioma Latim Científico, gravitatio. Surgiu no Século XVIII. 

Sinonimologia: 1.  Lei da gravidade. 2.  Gravitação. 3.  Lei da atração entre os corpos.  

4.  Força centrípeta. 5.  Força de convergência. 6.  Força atratora. 7.  Curvatura na malha espaço- 

-tempo. 

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

gravidade; gravífico; gravimetria; gravimétrico; gravimetrista; gravímetro; Gravitaciologia; 

gravitacional; gravitante; gravitar; gravitino; gráviton. 

Neologia. As duas expressões minigravitação e maxigravitação são neologismos técni-

cos da Cosmologia. 

Antonimologia: 01.  Antigravidade. 02.  Constante cosmológica. 03.  Expansão métrica 

do espaço-tempo. 04.  Expansão métrica do universo. 05.  Força de expansão. 06.  Imponderabili-

dade. 07.  Energia escura. 08.  Inflação cósmica. 09.  Força centrífuga. 10.  Pressão negativa. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente quanto ao autodis-

cernimento das forças fundamentais do Cosmos. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Gravitação: força 

estruturadora. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Cosmologia; os cosmopensenes; a cosmopense-

nidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade. 

 

Fatologia: a gravitação universal; a gravitação enquanto teoria ainda incompleta e obs-

cura; a força gravitacional atuando na calibragem e coesão do Macrocosmos; a força fundamental 

modeladora das estruturas geomorfológicas e geológicas dos planetas; o efeito da força gravitaci-

onal no movimento das marés; a força de maré enquanto efeito secundário da força gravitacio-

nal; a dependência dos fenômenos terrestres do campo gravitacional; a gravitação enquanto força 

aglutinadora dos gases formando as atmosferas planetárias possibilitadoras da vida biológica;  

a gravitação na formação da pressão atmosférica e dos fenômenos meteorológicos; a dependência 

das estruturas biológicas da intensidade gravitacional planetária; os movimentos gravitacionais de 

massa, causando tragédias no Sul e no Sudeste brasileiro; a força capaz de curvar a luz e a malha 

espaço-tempo; o hipercolapso gravitacional das estrelas gigantes e velhas, originando as superno-

vas e buracos negros (hipergravidade); a busca pela radiação de ondas gravitacionais de fundo, 

capaz de provar o Universo Cíclico; o empenamento do espaço-tempo; a Geometria esférica, não 

linear; a Matemática das esferas de Bernhard Riemann (1826–1866); a gravitação enquanto geo-

metria da quarta dimensão; a antigravidade na condição hipotética de se contrabalançar ou modi-

ficar os efeitos da gravidade; a hipótese da antigravidade enquanto possível meio de transporte 

para o futuro; os movimentos orbitais; os satélites orbitais, sejam os naturais ou os artificiais; 

a gravitação enquanto epicentro dos sistemas cósmicos; a possibilidade da atração de bólidos, 

causando megacatástrofes planetárias; o Grande Colisor de Hádrons (LHC), megalaboratório de 

busca da partícula fundamental, servindo para explicar a massa dos corpos através da quebra de 
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simetria das partículas fundamentais; a hipótese do gráviton enquanto partícula elementar consi-

derada responsável pela transmissão da força gravitacional; a tentativa de elucidar as questões es-

truturais da gravitação (hipótese) pelo novo modelo de gravidade quântica; a incompatibilidade 

da gravitação einsteiniana com a mecânica quântica; a gravitação relacionada às questões de espa-

ço e tempo, relativizando os mesmos; a gravitação enquanto obstáculo a se vencer para sair da at-

mosfera terrestre (velocidade de escape); os sistemas de propulsões de foguetes e naves, deman-

dando elevado volume de combustível e encarecendo os programas espaciais; o fator condicio-

nante da intrafisicalidade proveniente da gravitação; a ilusão dos seres humanos serem presos ao 

planeta Terra; a força da gravidade cooperadora para o restringimento da consciência; a força 

sustentadora do grande maya da intrafisicalidade. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a gravitação en-

quanto elemento coadjuvante da fixação das comunexes paratroposféricas; as exoprojeções com-

provando a atuação relativa da gravitação sobre os veículos de manifestação da consciência; as 

sincronicidades cósmicas; a hipótese de manipulação da força gravitacional realizada pela Cons-

ciência Livre (CL). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo da busca racional pela compreensão das estruturas cós-

micas; o sinergismo causa-efeito; o sinergismo gravitação–Fenomenologia Cósmica; o sinergis-

mo gravitação–fluxo cósmico. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio do abertismo consciencial;  

o princípio da aplicação do cosmograma quanto às leis do Cosmos; o princípio dos assuntos ma-

teológicos. 

Teoriologia: a teoria da gravitação universal (Isaac Newton, 1642–1727); a teoria dos 

campos gravitacionais; a teoria dos grávitons; a teoria da relatividade geral (Albert Einstein, 

1879–1955); a teoria do Big Bang (George Garnow, 1904–1968); a teoria da gravitação quântica 

(Steven Weinberg, 1933–); a teoria dos buracos negros e dos Universos Bebês (Stephen Haw-

king, 1942–); a teoria da antigravidade (Eugene Podkletnov, 1955–); a teoria dos harmônicos 

(Bruce Cathie, 1930–2013); a teoria do espaço curvo (Albert Einstein); a teoria das supercordas; 

a teoria da Cosmologia quântica (Stephen Hawking); a teoria M (Edward Witten, 1951–); a teo-

ria das dimensões curvas; a Grande Teoria Unificada (GUT); a teoria dos buracos de minhocas 

(John A. Wheeler, 1911 – 2008). 

Tecnologia: as técnicas matemáticas; as técnicas conceituais físicas; as técnicas aplica-

das nos laboratórios cíclotron; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica do cosmograma; 

a técnica da exaustividade sobre o tema; a técnica do omniquestionamento; as técnicas da Proje-

tabilidade Lúcida (PL) para a investigação das causas gravitacionais além do planeta Terra. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmologia; o Colégio Invisível da Cosmovisiolo-

gia; o Colégio Invisível da Intrafisicologia; o Colégio Invisível da Extraterrestriologia; o Colé-

gio Invisível da Projeciologia; o Colégio Invisível dos Serenões. 

Efeitologia: o efeito do restringimento intrafísico; o efeito da sensação de peso corpo-

ral; o efeito G; o efeito centrípeto; o efeito do isolamento parassanitário das comunexes bara-

trosféricas; o efeito da separação grupocármica; o efeito da densidade; o efeito da aglutinação; 

o efeito do equilíbrio do Cosmos; a for a gravitacional funcionando como ―efeito estilingue‖  

usada enquanto combustível para as sondas espaciais; a sensação do efeito do ballonement no 

soma. 

Neossinapsologia: as neossinapses para a compreensão das forças fundamentais do 

Cosmos; as neossinapses para vencer o condicionamento gravitacional; as neossinapses para 

compreensão da coesão do Cosmos; as neossinapses para compreensão do equilíbrio das forças 

cósmicas. 

Ciclologia: o ciclo hidrológico; o ciclo pedológico; o ciclo geomorfológico; o ciclo geo-

lógico; o ciclo meteorológico; o ciclo climático; o ciclo das marés; o ciclo lunar; os ciclos dos 
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satélites orbitais; o ciclo das órbitas planetárias; o ciclo das órbitas estelares; o ciclo nascimen-

to e morte das estrelas; o ciclo galático; o ciclo dos superconglomerados; o Universo Cíclico (hi-

pótese). 

Binomiologia: o binômio causa-feito; o binômio criação-destruição; o binômio atração-

-repulsão; o binômio força centrípeta–força centrífuga; o binômio estática-dinâmica; o binômio 

inércia-movimento; o binômio peso-massa; o binômio aceleração-desaceleração; o binômio es-

paço-tempo. 

Interaciologia: a interação microcosmos-macrocosmos; a interação gravitação–fenô-

menos terrestres; a interação gravitação–condicionamento físico; a interação gravitação–explo-

ração espacial; a interação intrafísico-extrafísico. 

Crescendologia: o crescendo gravitação aristotélica–gravitação newtoniana–gravita-

ção einsteniana–gravitação quântica; o crescendo expansão–movimento vorticoso–condensa-

ção–gravitação; o crescendo gravitação-hipergravitação-singularidade. 

Trinomiologia: o trinômio restringimento intrafísisco−condicionamento−conscin tro-

posférica; o trinômio conscin trancada−conscin eletronótica−gravita ão; o trinômio projeção 

consciente–descondicionamento–antigravitação; o trinômio soma-psicossoma-mentalsoma; o tri-

nômio matéria-energia-consciência; o trinômio expansão-atração-equilíbrio. 

Antagonismologia: o antagonismo matéria / energia; o antagonismo atração / repul-

são; o antagonismo projeção da consciência / balão cativo; o antagonismo campo gravitacional 

/  energia escura; o antagonismo manifestação terrestre / manifestação consciencial; o antago-

nismo homem animal / homem consciencial; o antagonismo Baratrosfera / dimensão mental-

somática; o antagonismo campo gravitacional / modelo padrão (Yang-Mills); o antagonismo fi-

sicalidade / extrafisicalidade. 

Paradoxologia: o megaparadoxo microcosmo-macrocosmo; o megaparadoxo dos bura-

cos negros. 

Legislogia: a ampliação das leis físicas cartesianas; a superação da geometria euclidia-

na; a busca pelo desvendamento das leis universais; a lei da gravidade; a lei da atração dos cor-

pos; a lei da simetria. 

Filiologia: a cienciofilia; a cosmopensenofilia; a fenomenofilia; a teoricofilia. 

Sindromologia: a síndrome da paracomatose; a síndrome da fixação paratroposférica; 

a síndrome da grande ilusão (maya); a síndrome da inércia; a síndrome do materialismo; a sín-

drome da sensação de peso; a síndrome do trancamento consciencial; a síndrome da riscomania. 

Mitologia: o mito do geocentrismo; o mito do heliocentrismo; o mito do teocentrismo. 

Holotecologia: a aeronauticoteca; a astrobioteca; a astronauticoteca; a astronomoteca;  

a ciencioteca; a cosmologicoteca; a cosmovisioteca; a geoteca. 

Interdisciplinologia: a Cosmologia; a Aeronáutica; a Antiprojeciologia; a Astrobiolo-

gia; a Astrofísica; a Astronáutica; a Astronomia; a Cosmonáutica; a Geofísica; a Geografia; a Ge-

ologia; a Intrafisicologia; a Pararreurbanologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin eletronótica; a conscin fisicalista; o ser cósmico; a isca humana 

inconsciente; o ser interassistencial; a conscin projetora lúcida; a conscin universalista; a conscin 

enciclopedista. 

 

Masculinologia: o físico; o geólogo; o geógrafo; o cosmólogo; o cosmometrista; o astro-

biólogo; o astronauta; o cosmovisionista; o filósofo; o fisicalista; o materialista; o reeducador;  

o intelectual; o pesquisador; o projetor consciente. 

 

Femininologia: a física; a geóloga; a geógrafa; a cosmóloga; a cosmometrista; a astrobi-

óloga; a astronauta; a cosmovisionista; a filósofa; a fisicalista; a materialista; a reeducadora; a in-

telectual; a pesquisadora; a projetora consciente. 
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Hominologia: o Homo sapiens vulgaris; o Homo sapiens cosmicus; o Homo sapiens ex-

perimentatus; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens universalis; o Homo sapiens 

intellectualis; o Homo sapiens projector; o Homo sapiens analyticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minigravitação = a força de atração exercida pela massa de partícula su-

batômica; maxigravitação = a megaforça de atração exercida por buraco negro. 

 

Culturologia: a cultura científica; a cultura pesquisística; a cultura da engenharia para 

construir edificações suportadoras da força gravitacional; a cultura aeronáutica; a cultura dos 

esportes radicais desafiando a gravitação; a cultura espacial; a cultura aeroespacial; a cultura 

ufológica; a cultura das viagens interplanetárias; a cultura filosófica; a cultura metafísica; a cul-

tura da ficção científica; a cultura da exploração espacial; a cultura das megacatástrofes causa-

das pela colisão de asteroides; a cultura do fim do mundo. 

 

Pesquisologia. Sob a ótica da Intrafisicologia (Ano-base: 2013), as pesquisas da Física  

e da Cosmologia envolvendo a gravitação universal, eis 5 princípios paradigmáticos, expostos na 

ordem cronológica: 

1.  Newtoniano (1687). Paradigma mecanicista, já esgotado. Elucida apenas os efeitos 

em escala macroscópica da gravitação; é o paradigma formulador das leis gerais para corpos ce-

lestes. 

2.  Relativístico (1916). Iniciado por Albert Einstein. Atribui a gravitação na condição 

de curvatura do espaço-tempo devido a grandes quantidades de massa e de energia, porém incom-

patível com as leis vigentes da física de partículas. 

3.  Quântico (1924). Estudo profundo das interações das partículas fundamentais. Eluci-

da alguns aspectos do mundo subatômico, porém sem conseguir abarcar a gravitação em função 

de ela possuir interação de baixa energia na escala atômica, impossibilitando as experimentações. 

4.  Cosmologia Quântica (1948). Defendida pelo cosmólogo Stephen Hawking e pelo 

físico-matemático Roger Penrose (1931–). Trata-se de conjunto de hipóteses procurando elevar as 

questões quânticas ao nível do Cosmos enquanto função de onda, implicando na existência de 

múltiplos Universos. Tenta unir o paradigma relativístico com o paradigma quântico, porém ainda 

sem resultados experimentais expressivos. 

5.  Supercordas (1968). Ainda hipotético. Propõe múltiplas dimensões e a existência de 

supercordas vibráteis unidimensionais na condição de estrutura íntima da matéria para vencer os 

paradoxos quânticos e relativistas, unindo a gravitação de escala macroscóspica à Física de partí-

culas, porém sem conseguir, ainda, obter prova experimental e a base matemática para operá-la. 

 

Multidimensiologia. No tocante à Conscienciologia, considerando a existência de múlti-

plas dimensões conscienciais além do âmbito meramente físico, apresenta-se a hipótese da origem 

extrafísica da gravitação. Tal proposição, sob a égide do paradigma consciencial, pode contribuir 

na ampliação de estudos multidisciplinares já existentes sobre a gravitação universal e os achados 

das pesquisas intrafísicas podem contribuir para neoverpons conscienciológicas. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a gravitação universal, indicados para a expansão das 

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

01.  Abordagem  macro-micro:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

02.  Assunto  mateológico:  Autocogniciologia;  Neutro. 

03.  Autoconscientização  cosmológica:  Cosmovisiologia;  Neutro. 
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04.  Conceito  cósmico:  Paracosmovisiologia;  Homeostático. 

05.  Conscin  eletronótica:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

06.  Cosmonauta:  Intrafisicologia;  Neutro. 

07.  Cosmopensenização:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

08.  Cosmovisão  humana:  Cosmovisiologia;  Neutro. 

09.  Cosmovisiologia:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

10.  Epiconscienciologia:  Evoluciologia;  Homeostático. 

11.  Fluxo  cósmico:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

12.  Matematização  do  conceito:  Comunicologia;  Neutro. 

13.  Medida  interplanetária:  Paracosmovisiologia;  Homeostático. 

14.  Mundividência:  Cosmovisiologia;  Neutro. 

15.  Ultrexegética:  Exegeticologia;  Neutro. 
 

A  GRAVITAÇÃO  UNIVERSAL  É  A  FORÇA  FUNDAMENTAL,  
O  MEGAMECANISMO  DO  COSMOS,  ATUANTE  NO  EQUILÍ-
BRIO,  COESÃO  E  HARMONIA  DO  PROCESSO  DE  CONS-
TRUÇÃO  E  DESTRUIÇÃO  DE  MUNDOS  E  DAS  GALÁXIAS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu a respeito da gravitação universal? Já 

ponderou sobre a possibilidade dela enquanto ponta do iceberg de exomecanismo controlado por 

Consciex Livre? 
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G R E C E X  
( R E C E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O Grecex ou grupo de reciclantes existenciais é a equipe de conscins, ho-

mens e mulheres estudiosos, autopesquisadores e experimentadores da técnica da recéxis, em 

processo de interassistência tarística, visando a ampliação da autoconsciencialidade, o desenvol-

vimento gradativo do autoparapsiquismo e a produção de gescons pessoais e grupais. 

Tematologia. Tema central neutro.  

Etimologia. O vocábulo grupo provém do idioma Italiano, gruppo, “nó; conjunto; reu-

nião”, derivado do idioma Germânico, kruppa, equivalente ao idioma Frâncico, kruppa, “massa 

arredondada”. Apareceu no Século XVIII. O prefixo re deriva do idioma Latim, re, “retrocesso; 

retorno; recuo; repetição; iteração; reforço; intensificação”. O termo ciclo procede também do 

idioma Latim, cyclus, “período de anos”, e este do idioma Grego, kyklos, “círculo; roda; esfera”. 

Surgiu no Século XVIII. A palavra existencial vem do idioma Latim, existentialis, “existencial”. 

Apareceu no Século XIX.  

Sinonimologia: 1.  Grupo de autopesquisadores da recéxis. 2.  Grupo de experimentado-

res da recéxis. 3.  Agrupamento de vivenciadores da recéxis. 4.  Conjunto de conscins examinado-

res da recéxis. 5.  Agremiação de reciclantes existenciais. 6.  Associação de reciclantes existenci-

ais. 7.  Grupo de investigadores da recéxis.   

Neologia. O vocábulo Grecex e as duas expressões compostas Grecex iniciante e Grecex 

experiente são neologismos técnicos da Recexologia. 

Antonimologia: 1.  Grupo de inversores existenciais. 2.  Colégio Invisível da Infocomu-

nicologia. 3.  Colégio Invisível da Mentalsomática. 4.  Colégio Invisível da Paradireitologia.  

5.  Colégio Invisível da Ressomatologia. 6.  Colégio Invisível da Tenepessologia. 7.  Colégio Invi-

sível da Pensenologia.  

Estrangeirismologia: a open mind grupal; o strong profile nas recins pessoais; a aware-

ness interassistencial; o rapport interconsciencial; o Conviviarium; o Proexarium; o Recexarium.  

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à hiperacuidade evolutiva na concretização da técnica da recéxis. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da reciclagem existencial; o grupopensene proexo-

lógico; o holopensene propício ao entendimento mútuo; os grupopensenes; a grupopensenidade; 

os conviviopensenes; a conviviopensenidade; a grafopensenidade conjunta. 

 

Fatologia: o Grecex; o esforço conjunto pela autevolução; os benefícios pessoais no gru-

po de reciclantes; a inexistência da apriorismose em relação à técnica da recéxis; a vivência do 

senso de grupalidade; o ajuntamento coletivo em função da proéxis; os ganhos secundários dos 

integrantes; as interprisões familiares; os apegos grupocármicos; a falta de tempo para si; o predo-

mínio de atividades cerebelares; a inatividade mentalsomática; as crises existenciais; os tradici-

onalismos; o rolo compressor das inutilidades; as automimeses dispensáveis; as metas indefini-

das; a saturação da estagnação evolutiva; o conhecimento da recéxis técnica; a seleção dos objeti-

vos prioritários; a identificação da cláusula pétrea proexológica; as catálises evolutivas; o novo 

reajuste da trajetória da vida pessoal à proéxis; a escolha da especialidade conscienciológica afini-

zada; a participação do reciclante existencial em outros grupos de pesquisa; o Grecex ativo em 

Brasília, DF (Ano-base: 2013); o predomínio ginossomático no Grecex; as concessões cosmoéti-

cas; a geração sanduíche; os acertos grupocármicos possíveis; os integrantes em diferentes faixas 

etárias; a variedade de profissões dos componentes do grupo; as diferentes experiências de vida;  

a ausência de autovitimização; a divisão das tarefas; o engajamento responsável no trabalho vo-
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luntário; a vontade coletiva de acertar; a solidariedade proexológica; a hierarquia horizontal; a in-

tercooperação evolutiva; as potencialidades latentes; o estímulo ao autodidatismo; o compareci-

mento e participação nas reuniões agendadas; as diversidades de opiniões e experiências; os mo-

mentos de descontração; a interconfiança coletiva; o respeito intergrupal; a companhia acrescen-

tadora; o companheirismo com interdependência lúcida; a investigação interconsciencial; a convi-

vialidade sadia devido à afinidade interconsciencial; o aumento da autestima do praticante da re-

céxis; as superações dos integrantes; as contribuições cosmoéticas; o somatório das ideias; a par-

ceria proexológica experimentada; o desafio da docência; o desafio da escrita de artigos; o ampa-

ro extrafísico nas autopesquisas; a produtividade mentalsomática em grupo; a gescon recexoló-

gica grupal; o investimento na autodesperticidade; o somatório das Fichas Evolutivas Pessoais 

(FEPs). 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a noção da abran-

gência dos vínculos e paravínculos; a necessidade de tradução dos parafatos; os reagrupamentos 

insuspeitos de conscins do passado multiexistencial; a prática da tenepes; as extrapolações para-

psíquicas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo das vinculações interconscienciais cosmoéticas; o siner-

gismo potente das amizades; o sinergismo de intenções do grupo evolutivo; o sinergismo da me-

gaconvergência de interesses; o sinergismo catalítico evolutivo; o sinergismo proexológico em 

alto grau; o sinergismo cosmoético dos esforços conjuntos em prol das gescons grupais. 

Principiologia: o princípio da cobaiagem interconsciencial; o princípio da inseparabili-

dade grupocármica; o princípio da interdependência; o princípio de ninguém evoluir sozinho;  

o princípio ―os afins se atraem‖; o princípio da evolutividade grupal; o princípio da acumulabi-

lidade cognitiva. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) regrando o uso da própria liberda-

de de expressão. 

Teoriologia: a teoria da evolução consciencial em grupo; a teática do autodidatismo 

ininterrupto; a teoria da Conviviologia Cosmoética; a teática da interassistencialidade; a teoria 

do amparo grupal; a teoria da evolução conjunta; a teoria da reurbex. 

Tecnologia: a técnica da reciclagem existencial (recéxis); a técnica de se viver em gru-

po; a técnica da fórmula DD (diálogo e desinibição); a técnica da abordagem interconsciencial 

com ênfase no trafor; a técnica interassistencial da tenepes; a técnica da priorização evolutiva 

grupal; a técnica da contínua mudança para melhor.  

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório 

conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico do EV; o laboratório 

conscienciológico da sinalética energética e parapsíquica; o laboratório conscienciológico da 

Proexologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico 

da Evoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Reciclologia; o Colégio Invisível dos Pesquisado-

res da Conscienciologia; o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível dos Evolu-

ciólogos; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Cosmoética; o Co-

légio Invisível da Recexologia. 

Efeitologia: os efeitos recicladores da convivência com as diferenças; os efeitos cons-

trutivos das reciclagens existenciais em grupo; os efeitos cognitivos da solidariedade interassis-

tencial; os efeitos da união harmônica de consciências com trafores complementares na dinami-

zação da aprendizagem evolutiva; os efeitos autevolutivos do círculo de paramizades assistenci-

ais, prolíficas e integradas ao maximecanismo multidimensional; o efeito potencializador das as-

sociações de ideias evoluídas; o efeito halo da autexemplificação das reciclagens. 

Neossinapsologia: as neossinapses recexológicas; as neossinapses geradas a partir dos 

debates construtivos; a fricção de neossinapses promovendo a inventividade; as intercomunica-
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ções fomentadoras de neossinapses evolutivas; as neossinapses provenientes da observação atila-

da dos compassageiros evolutivos; as neossinapses construídas pela associação complementar 

ou opositiva às ideias alheias; a busca grupal pelas neossinapses dos cons magnos. 

Ciclologia: o ciclo de produtividade grupal da vida humana; a compreensão do ciclo re-

cebimento-retribuição entre pessoas e no âmbito da proéxis; o ciclo de heterodespertamentos 

proexológicos; o ciclo de gestações conscienciais em grupo; o ciclo dos agrupamentos autopes-

quisísticos; o ciclo das megadecisões evolutivas conjuntas; o ciclo agrupamento-diáspora-rea-

grupamento. 

 Binomiologia: a alternância do binômio vida pessoal–vida grupal; o binômio voluntá-

rio-pesquisador; o binômio autoimperdoamento-heteroperdoamento; o binômio autocrítica-hete-

rocrítica; o clima de respeito interconsciencial mantido pelo binômio admiração-discordância;  

o binômio motivação pessoal–motivação grupal; o binômio gescon-leitores. 

Interaciologia: a interação do grupo evolutivo; a interação prioridade pessoal–priori-

dade grupal; a interação voluntário conscienciológico–equipe conscienciocêntrica; a interação 

ganha-ganha; a interação líder-liderado; a interação equipin-equipex; a interação concórdia 

energética–paz entre egos; a interação avançada das proéxis em andamento. 

Crescendologia: o crescendo desafio-superação; o crescendo intrafísico reciclante jeju-

no–bagagem veterana; o crescendo proexológico fase preparatória–fase executiva; o crescendo 

do valor dado a cada minuto existencial; o crescendo autoparapsíquico EV-ofiex; o crescendo 

retroideia-neoideia; o crescendo aquisição-retribuição.  

Trinomiologia: o trinômio ações raciocinadas–reações discutidas–opiniões consensu-

ais; o trinômio decidir sozinho–assumir em conjunto–agir em grupo; o trinômio dependência–in-

dependência–interdependência evolutiva; o trinômio responsabilidade pessoal–escolha grupal– 

–engajamento coletivo; o trinômio autopesquisas-heteropesquisas-multipesquisas; o trinômio 

pesquisa-achado-debate; o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento. 

Polinomiologia: as interrelações embasadas no polinômio solidariedade-honestidade- 

-seriedade-confiabilidade; a proatividade quanto à deixa assistencial do polinômio pessoa certa–

–local adequado–companhia correta–momento oportuno–ação precisa–informação providencial; 

o polinômio autevolutivo transições-crises-gargalos-neopatamares; a harmonização convivencial 

pelo polinômio sinceridade-honestidade-seriedade-confiabilidade; a defesa ao acesso universal 

da conscin ao polinômio bens materiais–bens culturais–bens educacionais–bens evolutivos;  

a atenção às diferenças individuais quanto ao polinômio saberes-habilidades-competências- 

-especializações; o polinômio evolutivo tenepes-ofiex-compléxis-desperticidade. 

Antagonismologia: o antagonismo divisão das funções / fragmentação de esforços;  

o antagonismo reagrupamento / diáspora; o antagonismo competição / cooperação; o antagonis-

mo renovação grupal / tradição grupal; o antagonismo focagem coletiva no passado / focagem 

coletiva no presente-futuro; o antagonismo maturidade consciencial / maturidade cronológica;  

o antagonismo compléxis grupal / incompléxis grupal.  

Paradoxologia: o paradoxo da união dos diferentes; o paradoxo amizade-debate; o pa-

radoxo da domesticação mútua; o paradoxo de encontrarem-se disponíveis para muitos as ver-

dades captadas por poucos; o paradoxo de a melhor escolha evolutiva para si mesmo poder re-

percutir em melhor escolha para todos; o paradoxo de a potencialização individual resultar na 

potencialização grupal; o paradoxo de o maior desafio ser o enfrentamento íntimo da autocons-

ciencialidade. 

Politicologia: a intelectocracia; a interassistenciocracia; a discernimentocracia; a proe-

xocracia; a evoluciocracia; a lucidocracia; a meritocracia. 

Legislogia: as leis do gregarismo humano; a lei do exemplarismo; a lei da evolução;  

a lei do maior esforço convivial; as leis racionais da maxiproéxis (grupal); a lei da inseparabili-

dade grupocármica; a lei das afinidades cosmoéticas; a lei do maior esforço aplicada à criação de 

empatia em prol dos assistidos. 

Filiologia: a neofilia; a reciclofilia; a cogniciofilia; a experimentofilia; a pesquisofilia;  

a bibliofilia; a criticofilia; a priorofilia; a raciocinofilia; a evoluciofilia. 
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Fobiologia: a ausência da recexofobia; a inexistência da teaticofobia; a superação da 

neofobia; o descarte da ideofobia; a esquiva da heterocriticofobia; a evitação da autopesquiso-

fobia; a anulação da evoluciofobia. 

Sindromologia: a minimização da síndrome da dispersão consciencial; a suplantação da 

síndrome da mediocrização; a ultrapassagem da síndrome da mesmice; a remissão da síndrome 

da autopatopensenidade; a superação da síndrome do estrangeiro; a evitação da síndrome da des-

priorização; a profilaxia contra a síndrome da evasão. 

Maniologia: a antiquomania; a retromania; a misticomania; a egomania; a murismo-

mania; a robexomania; a bibliomania. 

Holotecologia: a experimentoteca; a cosmoeticoteca; a recicloteca; a assistencioteca;  

a maturoteca; a argumentoteca; a intelectoteca; a discernimentoteca; a mentalsomatoteca;  

a pensenoteca; a egoteca; a comunicoteca. 

Interdisciplinologia: a Recexologia; a Autodiscernimentologia; a Intencionologia; a Ar-

gumentologia; a Gregariologia; a Conviviologia; a Conscienciometrologia; a Soluciologia; a In-

trafisicologia; a Autodecidologia; a Autevoluciologia; a Proexologia; a Parapercepciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consréu ressomada; a isca interconsciencial lúcida; a conscin lúcida;  

o epicon lúcido; a minipeça autoconsciente; o tenepessista teático; o completista existencial; o ser 

desperto. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o atacadista consciencial;  

o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciôme-

tra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o ectoplasta; o epicon lúcido; 

o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o exemplólogo; o infiltrado; o intelectual; o macrossô-

mata; o parapercepciologista; o pré-serenão vulgar; o proexista; o proexólogo;  o projetor consci-

ente; o reciclante existencial; o reeducador; o retomador de tarefa; o teletertuliano; o tenepessista; 

o tertuliano; o tocador de obra; o voluntário conscienciológico. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a atacadista consciencial;  

a cognopolita; a compassageira evolutiva; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciôme-

tra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a ectoplasta; a epicon lúcida; 

a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a exemplóloga; a infiltrada; a intelectual; a macrossô-

mata; a parapercepciologista; a pré-serenona vulgar; a proexista; a proexóloga; a projetora cons-

ciente; a reciclante existencial; a reeducadora; a retomadora de tarefa; a teletertuliana; a tenepes-

sista; a tertuliana; a tocadora de obra; a voluntária conscienciológica. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens autolucidus; o Homo 

sapiens rationabilis; o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sa-

piens interassistentialis; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens proexologus; o Homo sa-

piens recyclans. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Grecex iniciante = o grupo de reciclantes existenciais constituído de 

novatos no estudo da Conscienciologia; Grecex experiente = o grupo de reciclantes existenciais 

constituído de tenepessistas veteranos.  

 

Culturologia: a cultura da grupalidade catalisadora da evolução. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Proexologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 20 

diretrizes do Grecex:  
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01. Autodesassédio: esclarecer o reciclante existencial a respeito da importância do au-

todesassédio gradativo.  

02. Consciexialidade: propor à conscin reciclante pensar, sentir e agir de modo seme-

lhante à consciex lúcida. 

03. Constância: manter  constância de reuniões produtivas de trabalho.  

04. Cosmoética: pautar a vivência grupal pela Cosmoética. 

05. Debates: propor e participar de debates intergrupais, para expansão das pesquisas. 

06. Divulgação: fazer a divulgação dos achados pesquisísticos. 

07. Eventos: criar e realizar eventos científicos. 

08. Gescons: produzir gescons, visando, quando possível, o revezamento grupal multi-

existencial.  

09. Ortopensene: manter holopensene acolhedor, orientador e encaminhador de cons-

ciências. 

10. Homeostasia: pesquisar os temas, preferencialmente, com enfoque homeostático. 

11. Respeito: respeitar as individualidades, sem se tornar cúmplice das corrupções 

alheias. 

12. Intercâmbio: participar de intercâmbio pesquisístico entre os grecexes e outros gru-

pos de pesquisa.   

13. Interrelação: estabelecer relação entre a temática da Recexologia e outras especiali-

dades da Conscienciologia. 

14. Objetividade: realizar reuniões pautadas pela objetividade, lógica e predomínio do 

discernimento. 

15. Paracerebralidade: proporcionar a realização de atividades visando a expansão do 

paracérebro dos integrantes. 

16. Planejamento: avaliar periodicamente o planejamento pessoal e grupal. 

17. Prazo: estabelecer prazos para a conclusão das tarefas coletivas. 

18. Princípio: vivenciar o princípio de ―os fatos orientarem a pesquisa‖.   

19. Produtividade: vivenciar o trinômio iniciativa-manutenção-acabativa dos empre-

endimentos cosmoéticos desenvolvidos pela equipe.  

20. Valores: conscientizar os reciclantes existenciais a respeito da importância da revi-

são dos valores pessoais, durante o processo evolutivo. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o Grecex, indicados para a expansão das abordagens de-

talhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Autesforço  convergente:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

03.  Automutação:  Recexologia;  Homeostático. 

04.  Autorado:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

05.  Catálise  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06.  Consciência  de  equipe:  Grupocarmologia;  Neutro. 

07.  Elo:  Evoluciologia;  Neutro. 

08.  Empenho  proexolíneo:  Autodeterminologia;  Homeostático.  

09.  Interassistenciologia:  Conviviologia;  Homeostático. 

10.  Megarrecexologia:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

11.  Oportunidade  de  ajudar:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

12.  Paraclima  organizacional:  Pensenologia;  Neutro. 

13.  Prioridade  proexológica:  Autoproexologia;  Homeostático. 

14.  Realização  humana:  Intrafisicologia;  Neutro. 

15.  Reencontro  secular:  Seriexologia;  Neutro. 
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O  GRECEX,  NA  CONDIÇÃO  DE  GRUPO  DOS  PESQUISA-
DORES  TEÁTICOS  DA  TÉCNICA  DA  RECICLAGEM  EXIS-

TENCIAL,  REPRESENTA  INCUBADORA  DE  FUTUROS  COM-
PLETISTAS  EXISTENCIAIS  E  CONSCINS  DESPERTAS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já integrou algum Grecex? Quais as contribui-

ções feitas para o grupo? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

01.  Ferraro, Tânia; Org.; Catálogo de Pesquisas do IIPC; 350 p.; Vol. 1; Ano 1; apres. Graça Razera; pref. 

Werner Scheinpflug; 3 fotos; 2 gráfs.; 3 tabs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscien-
ciologia (IIPC); Rio de Janeiro; 1998; páginas 15 e 89 a 104. 

02.  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; páginas 173, 186 e 187. 

03.  Idem; 100 Testes da Conscienciometria; revisor Alexander Steiner; 232 p.; 100 caps.; 15 E-mails; 103 

enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 2 websites; 14 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Cons-
cienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 200 e 201. 

04.  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 micro-
biografia; 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 214  

e 215. 
05.  Idem; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 413 

caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares; 1 mi- 

crobiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenogra-
fias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed.; Gratuita; Associação Internacional do Centro 

de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; página 

976. 
06.  Idem; Homo sapiens reurbanisatus; ; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 

479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites; 

glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação 
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 114, 361, 

833 a 835. 

07.  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.; 5ª Ed.; Instituto 

Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2011; página 11. 

08.  Idem; Manual da Tenepes: Tarefa Energética Pessoal; revisoras Erotides Louly; Helena Araújo; & Ju-
lieta Mendonça; 154 p.; 34 caps.; 147 abrevs.; 17 E-mails; 52 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 tab.; 1 teste; 16 websites; 

glos. 282 termos; 5 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3ª Ed.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011; 

páginas 26 e 60. 
09.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 

abrevs.; 1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 

refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 
101, 435, 717 e 719. 

10.  Idem; Temas da Conscienciologia; revisores Alexander Steiner; Cristiane Ferraro; & Graça Razera; 232 

p.; 7 seções; 90 caps.; 10 diagnósticos; 15 E-mails; 115 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 10 pesquisas; 30 testes consci-
enciométricos; 2 tabs.; 2 websites; 16 refs.; alf.; ono.; 21 x 14 cm.; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Consci-

enciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 200, 201, 210 e 211. 

 

M. R. 
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G R I N V E X  
(G R I N V E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O Grinvex, ou o grupo de inversores existenciais, é a equipe de pesquisa in-

vexológica profissional vinculada à Associação Internacional de Inversão Existencial (ASSIN-

VÉXIS), reunida periodicamente para o aprofundamento nos estudos da técnica da invéxis, obje-

tivando a interassistência através da tares na produção de gescons grupais e pessoais. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo grupo vem do idioma Italiano, gruppo, “nó; conjunto, reunião”, de-

rivado do idioma Alemão, kruppa, equivalente ao idioma Frâncico, kruppa, “massa arredondada”. 

Surgiu no Século XVIII. O vocábulo inversor procede do idioma Latim, inversus  ―voltado; posto 

do avesso; virado; mudado; invertido; transtornado; permutado”, e este de invertere, “revivar; re-

volver; permutar”. Surgiu no Século XIX. A palavra existencial provém também do idioma La-

tim, existentialis, “existencial”. Surgiu em 1898. 

Sinonimologia: 1.  Grupo de inversoras existenciais. 2.  Grupo de pesquisa da Invexolo-

gia; grupo de pesquisa de ponta. 3.  Associação invexológica tarística. 

Neologia. O vocábulo Grinvex e as 3 expressões compostas Grinvex iniciante, Grinvex 

intermediário e Grinvex avançado são neologismos técnicos da Grinvexologia. 

Antonimologia: 1.  Colégio Invisível da Invexologia. 2.  Grupo de jovens lúcidos.  

3.  Clube de leitura. 4.  Clube de debate. 5.  Grupo de bate-papo. 6.  Grupo de iniciação. 

Estrangeirismologia: o modus operandi grupal; o brainstorming em conjunto; os in-

sights dos amparadores de função; os workshops em grupo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à convivialidade assistencial produtiva. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da convivialidade cosmoética; o holopensene pes-

soal da intercompreensão; a convergência dos materpensenes dos integrantes do Grinvex; os inve-

xopensenes; a invexopensenidade; os genopensenes; a genopensenidade; os conviviopensenes;  

a conviviopensenidade; os grupopensenes; a grupopensenidade; os evoluciopensenes; a evolucio-

pensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; 

os grafopensenes; a grafopensenidade conjunta. 

 

Fatologia: o Grinvex; a convivialidade invexológica; o auxílio mútuo objetivando rela-

ções sinceras, despojadas e desinibidas; a necessidade de discernimento, disciplina e organização 

na manutenção das atividades conjuntas; a proposição de projetos institucionais pelo Grinvex;  

a apologia da amizade evolutiva; a reciclagem das amizades ociosas na priorização das amizades 

evolutivas; as interações sociais do jovem inversor lúcido; a confiabilidade mútua sustentada pela 

amizade; o acolhimento mútuo; a compatibilidade ideológica; a importância do intercâmbio de vi-

vências entre jovens inversores na compensação da inexperiência; a responsabilidade dos inver-

sores veteranos no auxílio aos inversores iniciantes; o valor do Grinvex veterano, em funciona-

mento há vários anos; o profissionalismo interassistencial do grupo; o ato de passar o bastão antes 

do desligamento pessoal do Grinvex; a necessidade da assertividade nos posicionamentos pesso-

ais; a intercooperação favorecendo o aprofundamento e a aceleração das pesquisas; os benefícios 

do uso produtivo da tecnologia nas produções e comunicações grupais; as excursões técnicas pro-

movidas pelos Grinvexes; o vínculo consciencial; o grupo enquanto minipeça do Maximecanismo 

Multidimensional Interassistencial; o debate do tratado 700 Experimentos da Conscienciologia;  

o debate do livro Inversão Existencial; o Manual do Grinvex; a distribuição de funções entre os 

integrantes; o mínimo de 1 reunião semanal para a manutenção  do continuísmo das atividades; as 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

11674 

reuniões de produção; as reuniões administrativas; os relatórios administrativos e de produção do 

Grinvex; os registros históricos através das atas das reuniões; os critérios de participação no 

Grinvex; o encaminhamento ao Grinvex pelo Serviço de Apoio ao Inversor Existencial da 

ASSINVÉXIS; a oficialização do Grinvex pela ASSINVÉXIS; o Simpósio Interno do Grinvex 

(SIG); o intercâmbio dos Grinvexes nos eventos científicos de Invexologia. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a amizade inter-

missiva; o reencontro de colegas ex-alunos de Curso Intermissivo (CI); a evitação de dinâmicas 

parapsíquicas nas reuniões, prevenindo o misticismo nos encontros grupais; os amparadores 

extrafísicos de função como coadjuvantes do Grinvex; o envolvimento dos jovens intermissivistas 

pelo holopensene dos compassageiros evolutivos. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo de interesses e objetivos comuns entre integrantes do 

Grinvex; o sinergismo da integração de agentes retrocognitivos inatos; o sinergismo da união de 

intermissivistas; o sinergismo de esforços na elaboração da megagescon grupal; a valorização 

dos talentos pessoais no sinergismo grupal; o sinergismo do intercâmbio de trafores em grupo;  

o sinergismo favorecido pelas relações horizontais; o sinergismo intelectual grupal; o sinergismo 

proéxis individual–proéxis grupal; o sinergismo promovido pelo amparo de função nas relações 

interpessoais visando a assistência. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP) dos inversores experientes 

do Grinvex; o princípio da responsabilidade interconsciencial; a priorização do princípio da in-

terassistencialidade evolutiva; o princípio da interdependência evolutiva; o princípio da afinida-

de interconsciencial; o princípio da reciprocidade interconsciencial; o princípio de o somatório 

de 2 intercooperadores resultar em mais de 2. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) balizando os autoposicionamentos 

durante as reuniões; a necessidade do código grupal de Cosmoética (CGC) para a convivência sa-

dia; o código de conduta do inversor existencial vivenciado e fortalecido em equipe; o código so-

cial de boa convivência. 

Teoriologia: a teoria da inversão existencial; a teoria básica da evolução consciencial 

em grupo; a teoria da inseparabilidade grupocármica; a teoria da interassistencialidade; a teáti-

ca do cultivo das amizades evolutivas; a teática da tares através das gescons grupais; a prioriza-

ção em grupo da autovivência acima da teoria; a intercooperação na maturação de 1% de teoria 

para 99% de prática. 

Tecnologia: a técnica da inversão existencial; as técnicas de argumentação. 

Voluntariologia: os voluntários da ASSINVÉXIS. 

Laboratoriologia: o Grinvex enquanto laboratório conscienciológico da Conviviologia;  

o laboratório conscienciológico da invéxis; os aportes do laboratório conscienciológico do Curso 

Intermissivo; a troca de experiências quanto aos labcons pessoais; o auxílio do laboratório cons-

cienciológico da imobilidade física vígil (IFV) no domínio dos impulsos somáticos púberes; o la-

boratório conscienciológico da Autoinvexometrologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Invexólogos; o Colégio Invisível da Interassisten-

ciologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia. 

Efeitologia: o efeito evolutivo das amizades; o efeito do Curso Intermissivo sobre os in-

teresses e ações grupais; os efeitos potencializadores do Grinvex sobre a invéxis dos participan-

tes; a importância do efeito atrator do Grinvex na ampliação dos resgates dos jovens intermissi-

vistas; o efeito do Grinvex na fixação do jovem na Comunidade Conscienciológica Cosmoética 

Internacional (CCCI); os efeitos progressivos do primado da inteligência evolutiva (IE) vivenci-

ada em equipe; os efeitos sadios e contagiantes do holopensene homeostático dos colegas inver-

sores. 

Neossinapsologia: a potencialização do afloramento das neossinapses; as neossinapses 

derivadas das interações sociais. 
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Ciclologia: o ciclo grupocármico inevitável encontros-desencontros-reencontros. 

Enumerologia: os bibliodebates; os vídeo-debates; as oficinas de escrita; as oficinas de 

leitura; as oficinas de pesquisa; as dinâmicas de grupo; os seminários de pesquisa internos. 

Binomiologia: o binômio juventude-despojamento; a importância do binômio admira-

ção-discordância; a inseparabilidade do binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio debate de-

mocrático–consenso viável favorecendo as decisões grupais cosmoéticas; o binômio debate eva-

sivo–ausência de consenso; o binômio gescon pessoal–gescon grupal; o binômio convergência de 

autointeresses–interassistencialidade gesconológica. 

Interaciologia: a interação entre os integrantes do grupo evolutivo; a interação debate- 

-pesquisa; o aprendizado evolutivo obtido pela interação inversor-reciclante; a riqueza mútua na 

interação Grinvex-Grecex; a necessidade da interação lucidez juvenil–invéxis; o arrastamento do 

exemplo no universo das interações interconscienciais; a interação Grinvex-IC; a interação mul-

timidiática motivando o aprofundamento das pesquisas do jovem. 

Crescendologia: o crescendo consciência inversora–grupo consciencial inversor;  

o crescendo evolutivo círculos de amizades ociosas–círculos de amizades evolutivas; o crescendo 

amizade intermissiva–amizade interativa; o crescendo respeito-interconfiança-amizade; o Grin-

vex enquanto agente do crescendo pré-inversor–inversor calouro–inversor veterano; a impulsão 

do Grinvex no crescendo inversor medíocre–inversor produtivo; a vivência conjunta do crescen-

do artigo-livro-megagescon; o exemplo do Grinvex na prática do crescendo gestação humana– 

–gestação consciencial. 

Trinomiologia: o trinômio interassistencial acolhimento-orientação-encaminhamento 

direcionado aos jovens intermissivistas interessados na invéxis; o trinômio cortesia-amizade- 

-intercompreensão; o exercício grupal do trinômio leitura-escrita-debate; o trinômio debate-críti-

ca-refutação; o trinômio democracia-debate-consenso; o trinômio dúvidas-dilemas-debates;  

o desenvolvimento em conjunto do trinômio intelectualidade-comunicabilidade-parapsiquismo;  

a inseparabilidade do trinômio aspiração-transpiração-inspiração; o trinômio engajamento-aglu-

tinação-integração. 

Polinomiologia: a harmonia grupal na teática do polinômio (aliteração) intercompreen-

são-intercooperação-interassistência-interconfiança-interaprendizagem; o polinômio (evolutivo, 

multidimensional) CI–IC–Grinvex–gescon grupal; o polinômio (técnico) invéxis-Grinvex-CIN-

VÉXIS-ASSINVÉXIS. 

Antagonismologia: o antagonismo amadorismo / profissionalismo; o antagonismo ta-

con / tares; o antagonismo Grinvex / seita; o antagonismo embate / debate; o antagonismo ami-

zade ociosa / amizade intermissiva; o antagonismo Grinvex / sociosidade. 

Paradoxologia: o paradoxo amizade-debate; o paradoxo do grupo de jovens maduros;  

o paradoxo da produção mentalsomátia avançada em grupo de jovens. 

Politicologia: a invexocracia; a democracia; a argumentocracia; a debatocracia; a evo-

luciocracia; a meritocracia; a exemplocracia; a maxiproexocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço na produção de gescons. 

Filiologia: a invexofilia; a interassistenciofilia; a autocriticofilia; a heterocriticofilia;  

a sociofilia; a conviviofilia; a neofilia conjunta. 

Fobiologia: a superação da invexofobia; a evitação da recexofobia. 

Sindromologia: a remissão da síndrome do estrangeiro (SEST) devido ao encontro com 

os companheiros de Curso Intermissivo; a remissão da síndrome da ectopia afetiva (SEA) no cul-

tivo das amizades evolutivas. 

Maniologia: a grupomania; a mania da leitura e debate visando a compensação da inex-

periência. 

Mitologia: o mito de a invéxis ser tema de pesquisa apenas para inversores. 

Holotecologia: a invexoteca; a intrafisicoteca; a intermissioteca; a hebeoteca; a grega-

rioteca; a grupocarmoteca; a experimentoteca. 

Interdisciplinologia: a Grinvexologia; a Invexologia; a Hebelogia; a Debatologia; a Pes-

quisologia; a Gesconologia; a Interassistenciologia; a Conviviologia; a Grupocarmologia; a Inter-

missiologia; a Intrafisicologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a personalidade gregária; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser des-

perto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o intermissivista; o candidato à inversão existencial; o inversor existen-

cial; o integrante do Grinvex; o participante-ouvinte. 

 

Femininologia: a intermissivista; a candidata à inversão existencial; a inversora existen-

cial; a integrante do Grinvex; a participante-ouvinte. 

 

Hominologia: o Homo sapiens inversor; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sa-

piens convivens; o Homo sapiens socialis; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens amicator; 

o Homo sapiens coperquisitor; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens criticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Grinvex iniciante = o grupo composto de inversores jejunos ou candi-

datos à invéxis, objetivando o aprofundamento nos estudos básicos da técnica; Grinvex interme-

diário = o grupo de inversores existenciais com foco na troca e publicação de experiências pesso-

ais sobre a aplicação da técnica da invéxis; Grinvex avançado = o grupo composto por inversores 

veteranos, empenhado no aprofundamento dos estudos em temas avançados da Invexologia e nas 

megagescons grupais. 

 

Culturologia: a cultura invexológica; a cultura da amizade; a cultura da pesquisa;  

a cultura da leitura; a cultura da escrita; a cultura do debate; a cultura da interassistencialidade. 

 

Evitações. Pela Profilaxiologia, eis 15 problemáticas evitáveis aos integrantes do Grin-

vex, listadas em ordem alfabética: 

01.  Acefalia. A falta de liderança ou a liderança inábil, prejudicando o sinergismo pro-

dutivo dos integrantes. 

02.  Amadorismo. A desatenção quanto à qualificação da capacidade interassistencial, 

ocasionando a superficialidade nos resultados obtidos. 

03.  Banalização. A banalização do significado do Grinvex, desvalorizando o potencial 

assistencial do grupo. 

04.  Desamparo. A falta de orientação aos integrantes iniciantes pelos inversores e reci-

clantes mais experientes, desperdiçando oportunidades de qualificação e queima de etapas. 

05.  Descomprometimento. A ausência de comprometimento dos integrantes ao traba-

lho grupal, prejudicando a eficácia e efetividade das tarefas interassistenciais. 

06.  Descontinuísmo. A negligência do revezamento entre o integrante egresso e o novo, 

quebrando o continuum do trabalho. 

07.  Desnivelamento. O gap de conhecimento entre os integrantes, dificultando a partici-

pação ativa dos participantes novatos e nivelando por baixo os mais experientes. 

08.  Desorganização. A falta do maxiplanejamento inversivo grupal, esmorecendo a mo-

tivação do grupo perante as atividades almejadas. 

09.  Despriorização. A irreflexão ou o equívoco quanto às prioridades definidas, geran-

do desvios em esforços secundários. 

10.  Dispersão. A falta do megafoco nas atividades em conjunto, provocando a dispersão 

dos esforços. 

11.  Inexperiência. O erro pela inexperiência, desprezando o aprendizado das relações 

verticais e a leitura onívora. Estudo: eis tudo. 

12.  Infantilização. A diminuição do real papel assistencial dos jovens inversores devido 

à idade. 
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13.  Instabilidade. As instabilidades nas composições da equipe e nas atividades con-

juntas, dificultando à ASSINVÉXIS acompanhar e orientar os Grinvexes. 

14.  Irresponsabilidade. O descaso quanto à responsabilidade interassistencial possibili-

tando a manutenção em subnível quanto às próprias potencialidades. 

15.  Isolacionismo. O afastamento do grupo em relação à ASSINVÉXIS, diminuindo  

a força e a abrangência do trabalho conjunto. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o Grinvex, indicados para a expansão das abordagens de-

talhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Agente  retrocognitivo  inato:  Invexologia;  Homeostático. 

02.  Amizade  evitável:  Conviviologia;  Nosográfico. 

03.  Amizade  interativa:  Conviviologia;  Neutro. 

04.  Antagonismo  imitação  /  evitação:  Conviviologia;  Neutro. 

05.  Aprofundamento  da  pesquisa:  Experimentologia;  Neutro. 

06.  Binômio  admiração-discordância:  Conviviologia;  Neutro. 

07.  Círculo  de  relações:  Conviviologia;  Neutro. 

08.  Debate:  Debatologia;  Neutro. 

09.  Gescon:  Proexologia;  Homeostático. 

10.  Gescon  ectópica:  Proexologia;  Nosográfico. 

11.  Grupopensene:  Materpensenologia;  Neutro. 

12.  Interassistenciologia:  Conviviologia;  Homeostático. 

13.  Interdependência  evolutiva:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

14.  Paradoxo  amizade-debate:  Paradoxologia;  Homeostático. 

15.  Reagrupamento  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

 

O  GRINVEX  É  IMPORTANTE  AGLUTINADOR  DE  JOVENS  

PRATICANTES  OU  CANDIDATOS  À  TÉCNICA  DA  INVÉXIS,  
NOTADAMENTE  DEVIDO  À  MAIOR  EFICÁCIA  DA  INFLUÊN-
CIA  HORIZONTAL  DO  AGENTE  RETROCOGNITIVO  INATO. 

 

Questionologia. Qual valor você, jovem leitor ou leitora, atribui ao grupo de inversores 

existenciais? Já ponderou sobre os possíveis efeitos da participação na equipe no maxiplaneja-

mento inversivo e à proéxis pessoal? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  André, Thiago; Manual dos Grinvexes: Grupo de Inversores Existenciais; Fotocópia; revisores Cirleine 

Couto; et al.; 34 p.; 13 caps.; 15 enus.; 10 refs.; 28 x 21,5 cm; espiral; Associação Internacional de Inversão Existencial 

(ASSINVÉXIS); Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 4 a 25. 

2.  Nonato, Alexandre; et al.; Inversão Existencial: Autoconhecimento, Assistência e Evolução desde a Ju-

ventude; pref. Waldo Vieira; 304 p.; 70 caps.; 17 E-mails; 62 enus.; 16 fotos; 5 microbiografias; 7 tabs.; 17 websites; 
glos. 155 termos; 376 refs.; 1 apênd.; alf.; 23 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011; 

páginas 75 e 76. 

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 

689 a 715. 

 

T. A. 
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G R I N V E X O L O G I A  
( I N V E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Grinvexologia é a especialidade da Conscienciologia aplicada aos estu-

dos sistemáticos, conhecimentos específicos, técnicos, paratécnicos, teáticos e pesquisas da estru-

tura e dinâmica dos Grupos de Inversores Existenciais (Grinvexes). 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição grupo vem do idioma Italiano, gruppo, 

“nó; conjunto; reunião”, derivado do idioma Alemão, kruppa, equivalente ao idioma Frâncico, 

kruppa, “massa arredondada”. Surgiu no Século XVIII. O vocábulo inversor procede do idioma 

Latim, inversus, ―voltado; posto do avesso; virado; mudado; invertido; transtornado; permutado”, 

e este de invertere, “revivar; revolver; permutar”. Apareceu no Século XIX. A palavra existencial 

provém também do idioma Latim, existentialis, “existencial”. Surgiu em 1898. O segundo ele-

mento de composição logia provém do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição 

cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. 

Sinonimologia: 1.  Ciência dos Grinvexes. 2.  Estudo da estrutura e dinâmica do Grin-

vex. 3.  Sistematização de pesquisas grinvexológicas. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 5 cognatos derivados do vocábulo Grinvex: 

Grinvexes; grinvexista; Grinvexologia; grinvexológica; grinvexológico. 

Neologia. Os 3 vocábulos Grinvexologia, Grinvexologia Inicial e Grinvexologia Avan-

çada são neologismos técnicos da Invexologia. 

Antonimologia: 1.  Grecexologia. 2.  Estudo da dinâmica de grupo de jovens. 

Estrangeirismologia: o Grinvex enquanto workshop pró-evolutivo; o upgrade na inve-

xibilidade pessoal. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Invexologia Teática. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da invexibilidade; o grupopensene do Grinvex;  

a grupopensenidade; os invexopensenes; a invexopensenidade; os evoluciopensenes; a evolucio-

pensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade conjunta; 

o holopensene característico de cada Grinvex; o materpensene singular de cada reunião; a fixação 

da invéxis no holopensene pessoal; a expansão do holopensene invexológico proporcionada pela 

Grinvexologia. 

 

Fatologia: o Manual dos Grinvexes; a fundamentação teática da Grinvexologia; a auto-

pesquisa grinvexológica; a evitação da pesquisa materialista sobre o Grinvex; a fundação, a ma-

nutenção e o desenvolvimento dos Grinvexes; os contrafluxos a serem superados com o grupo;  

a pesquisa sobre a reativação de grupos com inversores existenciais; o estudo da catálise de recins 

individuais e grupais a partir da teática invexológica; as verpons acessadas pelos Grinvexes; a in-

cubadora de gescons; a fermentação das ideias inversivas a partir do megafoco interassistencial;  

o aporte para a autassunção da Invexologia; a autorganização; a autocientificidade; a oxigenação 

da Conscienciologia; a análise das invexogerações; o histórico invexológico grupal; a História da 

Invexologia; a fundação do primeiro Grinvex, em 1992; o aniversário do Grinvex, em 9 de feve-

reiro; a emersão de lideranças inversivas nos Grinvexes; as parcerias interassistenciais entre Gru-

pos de Inversores Existenciais; a rede grinvexológica; a compensação da necessidade psicológica 

juvenil do convívio interpares; o estudo do vínculo consciencial entre inversores e inversoras; as 

amizades intermissivas; as amizades raríssimas na Invexologia; a convivialidade invexológica 

pró-desperticidade; o mapeamento dos grupos de afinidade invexológica; a incubação de duplas 
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evolutivas (DEs); a profilaxia das problemáticas evitáveis aos integrantes do Grinvex; a pesquisa 

do processo antidesviológico fomentada nos Grinvexes; o Grinvex enquanto primeiro laboratório 

de exemplarismo invexológico; a invexoterapia; as investigações técnicas sobre a vivência da in-

véxis planificada em equipe; o registro técnico de parafatos na reunião do Grinvex; o estudo para-

político da administração do Grinvex; a intersubjetividade fundamentando a pesquisa parapsíqui-

ca grinvexológica; a evitação de atividades parapsíquicas nas reuniões do Grinvex; aprofunda-

mento da autopesquisa; a pesquisa da autolucidez de inversores e inversoras; a valorização da tro-

ca de experiências na invéxis; o papel de inversores e inversoras tenepessistas no Grinvex; o apor-

te evolutivo da coordenação grinvexológica; a divisão de funções no Grinvex; a visão de conjunto 

grinvexológica por meio da Coordenação Geral dos Grinvexes (CGG); a formação do invexólo-

go; a especialização nas pesquisas invexológicas; a mensuração da produtividade grinvexológica; 

as dinâmicas de Invexometria; o Simpósio do Grinvex (SIG); o Cine-Invéxis; os Debates Abertos 

sobre Inversão Existencial; os Minisseminários Invexológicos; os Debates Invexológicos; o Jor-

nal da Invéxis; a Caminhada Bioenergética (Biocam); o curso Teoria e Prática da Inversão Exis-

tencial (TPIE); a Semana da Invéxis (SINVÉXIS); o Congresso Internacional de Inversão Exis-

tencial (CINVÉXIS); a teática do autocomprometimento invexológico; a maxiproéxis grupal;  

a importância da Grinvexologia na reurbanização planetária. 

 

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

Invexologia; a amparabilidade inversora; a equipex de parainvexólogos; a interconfiança grinvex- 

-equipex; a mudança de equipex conforme o momento evolutivo grupal; o parassociograma grin-

vexológico; o desassédio invexológico; o desassédio proporcionado pelo Balanço Interassistenci-

al Conscienciocentrológico (BI); o campo bioenergético mentalsomático; o campo bioenergético 

paraterapêutico; a catálise da recuperação de cons; os parequipamentos; a paratecnicidade; o ma-

peamento da sinalética energética e parapsíquica pessoal; o desenvolvimento parapsíquico preco-

ce; o balanço das parapercepções na reunião; os insights extrafísicos amparados otimizando os 

trabalhos do Grinvex; as dinâmicas parapsíquicas aplicadas à Invexologia; os encontros projetivos 

invexológicos; o acoplamento áurico entre os integrantes; as sincronicidades multidimensionais; 

as expansões energéticas; os banhos energéticos; o parapsiquismo impressivo; a psicometria; as 

oscilações no campo bioenergético conforme a pauta; as rebarbas energéticas; os contrafluxos; os 

assédios extrafísicos; a demanda energética frente à assistência extrafísica; a exteriorização ener-

gética espontânea; a clarividência; os paralunos de Curso Intermissivo (CI) aprendendo com  

o Grinvex; as sintonias advindas de trabalhos intermissivos pretéritos; os encontros de destino 

amparados; a comunex temporária Pandeiro (Rio de Janeiro, RJ); a comunex Interlúdio (Foz do 

Iguaçu, PR); a influência da Extraterrestriologia na Invexologia; a hipótese da Grinvexologia en-

quanto especialidade estudada nos Cursos Intermissivos. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo equipin-equipex; o sinergismo intergrinvexes; o siner-

gismo das lideranças intermissivas emergentes; o sinergismo entre o maxiplanejamento invexoló-

gico dos integrantes de grinvexes; o sinergismo produtivo de apetências invexológicas. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); os princípios  fundamentais 

da Invexologia; o princípio da verpon; o princípio dos contágios holopensênicos; o princípio da 

evolutividade grupal; o princípio da interdependência consciencial; o princípio da descrença 

(PD); o princípio do posicionamento pessoal (PPP) perante a invéxis e a linha de atuação proexo-

lógica. 

Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria e prática da invéxis; a teoria das inversões conscienciais; a teoria 

da Era da Aceleração da História Humana; a teoria da inteligência evolutiva (IE); a teoria da re-

urbex. 

Tecnologia: a profissionalização da técnica da inversão existencial; a técnica de mais  

1 ano de vida intrafísica otimizando a invéxis; a técnica do ano invexológico. 
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Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico enquanto critério para participação 

no Grinvex; o voluntariado de pesquisa na Associação Internacional de Inversão Existencial 

(ASSINVÉXIS); o voluntariado na docência invexológica. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo; o laborató-

rio conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da Autoinvexometria; 

o laboratório conscienciológico Serenarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Paratecnologia; o Colégio Invisível da Conviviolo-

gia; o Colégio Invisível da Invexologia. 

Efeitologia: o efeito halo da interassistência no Grinvex; os efeitos potencializadores do 

Grinvex sobre a invéxis dos participantes; os efeitos recinológicos da grupalidade sadia; os efei-

tos impactoterapêuticos da tares horizontal; o efeito do Curso Intermissivo sobre os interesses  

e ações grupais; o efeito motivador da reunião de inversores; o efeito reurbanizador da Invexolo-

gia. 

Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelas recins no contexto da invéxis; as neos-

sinapses geradas pelas autopriorizações evolutivas; as neossinapses geradas pelo acoplamento 

amparador-amparando; a construção de neossinapses a partir da cosmovisão fornecida pelos 

dados coletados nos Grinvexes. 

Ciclologia: o ciclo de planejamento das reuniões; o ciclo definir-planejar-implementar- 

-revisar; o ciclo de transição de coordenação; o ciclo de renovação grupal; o ciclo de heterodes-

pertamentos proexológicos; o ciclo jovens inversores–adultos inversores. 

Enumerologia: a Amparologia do Grinvex; a Holocarmologia do Grinvex; a Perfilolo-

gia do Grinvex; a Taxologia do Grinvex; a Liderologia do Grinvex; a Parapoliticologia do Grin-

vex; a Paratecnologia do Grinvex. 

Binomiologia: o binômio coleta de dados–diagnóstico maxiproexológico grupal; o bi-

nômio análise qualitativa–análise quantitativa; o binômio autanálise-heteranálise; o binômio re-

gistro-histórico; o binômio princípio da responsabilidade interassistencial–princípio do exempla-

rismo pessoal. 

Interaciologia: a interação Grinvex–autolucidez do inversor; a interação inversão as-

sistencial–inclusão grupal; a interação Grinvex-equipex; a interação intelectualidade–bom hu-

mor–coleguismo; a interação entre inversores e reciclantes; a interação inversor-CCCI; a intera-

ção prioridade pessoal (autoprioridade)–prioridade grupal (grupoprioridade). 

Crescendologia: o crescendo inversor-invexólogo; o crescendo Grinvex iniciante–Grin-

vex intermediário–Grinvex avançado; o crescendo da liderança cosmoética; o crescendo autas-

sistência-heterassistência. 

Trinomiologia: o trinômio atos-fatos-parafatos nas pesquisas grinvexológicas; o trinô-

mio motivação-trabalho-lazer; o trinômio descoberta-responsabilidade-exemplarismo; o trinô-

mio grinvex–itinerância–epicentrismo consciencial. 

Polinomiologia: o polinômio proexológico aporte-reconhecimento-gratidão-retribui-

ção; o polinômio autovivência invexológica–heteranálise invexológica–síntese invexológica–neo-

verpon invexológica. 

Antagonismologia: o antagonismo síntese superficial / análise profunda; o antagonis-

mo inversor existencial / jovem lúcido; o antagonismo retrocognitor / doutrinador; o antagonis-

mo transformador social sadio / transformador social patológico; o antagonismo Profilaxiologia 

/ Desviaciologia. 

Paradoxologia: o paradoxo surpreendente do adolescente equilibrado; o paradoxo da 

maturidade imberbe; o paradoxo invexopensênico de estar à frente de si mesmo; o paradoxo in-

vexológico maturidade extrafísica–inexperiência intrafísica. 

Politicologia: a invexocracia; a lucidocracia; a democracia; a proexocracia; a cosmoe-

ticocracia; a assistenciocracia; a tecnocracia. 

Legislogia: a lei da atração entre os afins. 

Filiologia: a invexofilia; a proexofilia; a assistenciofilia; a experimentofilia; a neofilia; 

a autopesquisofilia; a evoluciofilia. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

11681 

Fobiologia: a invexofobia; a proexofobia; a assistenciofobia; a experimentofobia; a neo-

fobia; a autopesquisofobia; a evoluciofobia. 

Sindromologia: a superação da síndrome do estrangeiro (SEST); a prevenção quanto  

à síndrome do ―já ganhou‖ proexológico; a erradicação da síndrome do infantilismo. 

Maniologia: a superação da mania de empurrar com a barriga. 

Mitologia: a desmitificação da invéxis promovida pelos Grinvexes; o mito de o Grinvex 

beneficiar apenas o inversor calouro. 

Holotecologia: a invexoteca; a proexoteca; a analiticoteca; a pesquisoteca; a conviviote-

ca; a socioteca; a interassistencioteca. 

Interdisciplinologia: a Grinvexologia; a Invexologia; a Hebelogia; a Paratecnologia;  

a Conviviologia; a Verponologia; a Gesconologia; a Autopesquisologia; a Recinologia; a Interas-

sistenciologia; a Proexologia; a Lucidologia; a Intermissiologia; a Parapoliticologia; a Pararreur-

banologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a consciex pré-inversora; a consciex invexóloga; o ser in-

terassistencial; a equipe invexológica. 

 

Masculinologia: os integrantes dos Grinvexes; o intermissivista; o candidato à inversão 

existencial; o inversor existencial; o pré-invexólogo; o invexólogo; o agente retrocognitor inato;  

o participante-ouvinte; o reciclante invexologista; os amparadores do Grinvex; o Parainversor. 

 

Femininologia: as integrantes dos Grinvexes; a intermissivista; a candidata à inversão 

existencial; a inversora existencial; a pré-invexóloga; a invexóloga; a agente retrocognitora inata; 

a participante-ouvinte; a reciclante invexologista; as amparadoras do Grinvex; a Serenona Monja. 

 

Hominologia: o Homo sapiens inversor; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapi-

ens invexologus; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens amicator; o Homo sapiens coper-

quisitor; o Homo sapiens reurbanisatus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Grinvexologia Inicial = a pesquisa grinvexológica na fase de implanta-

ção e consolidação da Invexologia; Grinvexologia Avançada = a pesquisa grinvexológica madura 

na fase de expansão da Invexologia. 

 

Culturologia: a cultura da Invexologia. 

 

Analiticologia. Sob a ótica da Compreensiologia, o diagnóstico aprofundado sobre cada 

Grupo de Inversor Existencial fundamenta prescrições e medidas assistenciais mais assertivas, 

considerando, por exemplo, as 25 variáveis, entre homeostáticas e nosográficas, listadas em or-

dem alfabética, a serem consideradas nas análises pelos Grinvexes: 

01.  Aglutinação: a atração de novos membros e visitantes. 

02.  Amparabilidade: a intensidade da conexão com a equipex amparadora. 

03.  Arrefecimento: a desmotivação e a desaglutinação do grupo. 

04.  Assedialidade: a intensidade do assédio extrafísico. 

05.  Atividade: as características das ações e reuniões. 

06.  Conectividade: a cooperação intergrinvexes. 

07.  Consolidação: o continuísmo das reuniões. 

08.  Desnivelamento: a análise da verticalidade. 

09.  Empreendedorismo: a proatividade grupal. 

10.  Horizontalidade: a liderança compartilhada. 
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11.  Idade: a média de idade biológica dos integrantes. 

12.  Institucionalização: o vínculo com a ASSINVÉXIS. 

13.  Integração: o senso de equipe. 

14.  Interassistencialidade: a qualidade e a quantidade de ações interassistenciais. 

15.  Intermitência: a quantidade de desativações e reativações do grupo. 

16.  Maturidade: a teática invexológica dos integrantes. 

17.  Mesologia: as características mesológicas nas quais o grupo está inserido. 

18.  Produtividade: a produção de gescons grupais e individuais. 

19.  Profissionalização: o senso de responsabilidade. 

20.  Representatividade: o exemplarismo e autoridade moral. 

21.  Sexossomática: o percentual de gêneros no grupo. 

22.  Tamanho: a quantidade de integrantes no grupo. 

23.  Tempo: o período de tempo de atividade do grupo. 

24.  Vanguardismo: a verponogenia do grupo. 

25.  Voluntariado: o percentual de voluntariado em cada Instituição Conscienciocêntri-

ca (IC). 

 

Ciência. Mediante a Invexologia, há 2 princípios interativos da Grinvexologia: a auto-

pesquisa por meio de dados grinvexológicos (atas de reuniões) e a pesquisa grinvexológica por 

meio de dados autopesquisísticos (diários, estudos de caso). 

Registro. Observando a Grafopensenologia, a documentação das reuniões em ata é prio-

ritária para a pesquisa grinvexológica, constituindo base de dados para a Holomemória da Invexo-

logia. 

Continuísmo. Considerando a Paraprospectivologia, a intermitência do Grinvex é fenô-

meno incoerente com o investimento na expansão da Invexologia. A transição bem alicerçada do 

grupo, perante o ciclo natural de renovação, é responsabilidade intermissiva dos integrantes. 

Minipeça. Pela Cosmovisiologia, a atuação lúcida e sinérgica na equipe grinvexológica, 

notadamente quando potencializada pelas relações intergrinvexes, fornece bases experimentais 

cognitivas para a compreensão do próprio papel de minipeça no Maximecanismo Multidimensio-

nal Interassistencial. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a Grinvexologia, indicados para a expansão das aborda-

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

01.  Agente  retrocognitivo  inato:  Invexologia;  Homeostático. 

02.  Apetência  invexológica:  Invexologia;  Homeostático. 

03.  Aprofundamento  da  pesquisa:  Experimentologia;  Neutro. 

04.  Autassunção  da  Invexologia:  Autoproexologia;  Homeostático. 

05.  Censo  invexológico:  Invexologia;  Neutro. 

06.  Cultura  invexológica:  Invexologia;  Homeostático. 

07.  Curso  Intermissivo:  Intermissiologia;  Homeostático. 

08.  Exemplarismo  invexológico:  Invexologia;  Homeostático. 

09.  Gescon:  Proexologia;  Homeostático. 

10.  Grinvex:  Grinvexologia;  Neutro. 

11.  Invexogeração:  Invexologia;  Homeostático. 

12.  Invexopensene:  Materpensenologia;  Homeostático. 

13.  Manutenção  da  invéxis:  Invexologia;  Homeostático. 

14.  Pré-invexólogo:  Invexologia;  Homeostático. 

15.  Reagrupamento  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 
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A  GRINVEXOLOGIA  É  NEOCIÊNCIA  RELEVANTE  PARA  

CONSOLIDAÇÃO  DA  CULTURA  INVEXOLÓGICA  NA  TERRA,  
SENDO  CATALISADORA  PARAPEDAGÓGICA  DA  TRANSI-

ÇÃO  PLANETA-HOSPITAL  PARA  PLANETA-ESCOLA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, considera a importância da Grinvexologia nas 

pesquisas da Evoluciologia? Qual a responsabilidade intermissiva pessoal com a técnica da inver-

são existencial? 
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G R I N V E X O M E T R I A  
(G R I N V E X O M E T R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A grinvexometria é a técnica aplicada à mensuração, análise qualiquantita-

tiva e compreensão das particularidades de cada Grupo de Inversores Existenciais (Grinvex) 

a fim de elaborar diagnóstico fundamental para intervenções assistenciais assertivas. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo grupo vem do idioma Italiano, gruppo, “nó; conjunto; reunião”, 

derivado do idioma Alemão, kruppa, equivalente ao idioma Frâncico, kruppa, “massa arredonda-

da”. Surgiu no Século XVIII. O termo inversor deriva do idioma Latim, inversus, “voltado; posto 

do avesso; virado; mudado; invertido; transtornado; permutado”, e este de invertere, “revivar; re-

volver; permutar”. Apareceu no Século XIX. A palavra existencial procede também 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 mesmo Século 

XIX. O elemento de composição metria provém do idioma Latim, metrum, “medida de 1 verso”, 

e este do idioma Grego métron, “unidade de medida; o que mede; instrumento para medir”. 

Sinonimologia: 1.  Avaliação grinvexológica. 2.  Aferição técnica do Grinvex; medição 

do nível grinvéxico. 3.  Indicadores do Grinvex. 4.  Mapeamento dos parâmetros intergrinvéxicos. 

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

tria: autogrinvexometria; grinvexométrica; grinvexométrico; Grinvexometrologia; grinvexome-

trológica; grinvexometrológico; heterogrinvexometria; intergrinvexometria. 

Neologia. O vocábulo grinvexometria e as duas expressões compostas grinvexometria 

elementar e grinvexometria evoluída são neologismos técnicos da Grinvexometrologia. 

Antonimologia: 1.  Invexometria. 2.  Voluntariometria. 3.  Grupocarmograma. 4.  Paras-

sociograma. 

Estrangeirismologia: os feedbacks interassistenciais; o follow up grinvexológico. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Grinvexometrologia. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Grinvexo-

metria favorece profilaxia. Grinvexometria: síntese grinvéxica. Invéxis: escola evoluciológica. 

Coloquiologia: o ato de saber dar os passos de acordo com o tamanho das pernas. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene grupal da Invexologia; o materpensene singular de cada 

Grinvex; os invexopensenes; a invexopensenidade; a influência do holopensene mesológico sobre 

o grupo; os interassistenciopensenes; a interassistenciopensenidade; os evoluciopensenes; a evo-

luciopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade con-

junta; a fixação da invéxis no holopensene pessoal. 

 

Fatologia: a grinvexometria; a pesquisa grinvexométrica; a Tipologia Grinvexológica;  

a produção invexológica enquanto unidade de medida; as estatísticas grinvéxicas; a História da 

Invexologia; a autoconscienciometria dos integrantes; a conscienciometria da liderança revelando 

o direcionamento do grupo; o acompanhamento das atas enquanto estratégia profilática; o exem-

plarismo interpares; a maturidade grupal mensurável pela assiduidade; a aglutinação de agentes 

retrocognitivos inatos; as amizades intermissivas; a discriminação do vínculo consciencial entre 

conscins inversoras; a identificação de invexogerações a partir do inventário grinvexológico;  

o aprofundamento teático da Invexologia; o invexograma; a saída da superficialidade autopesqui-

sística; a holomaturescência; o desconfiômetro pessoal; o autodiscernimento; a produmetria proe-

xológica; o processo de docência invexológica indicando lacunas de reflexão sobre a invéxis;  
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o papel do debate na cognição sobre invéxis; a análise cosmovisiológica da rede intergrinvexes;  

a obtenção de parâmetros intergrinvexométricos a partir das Reuniões Gerais dos Grinvexes;  

a anticompetitividade; o senso de equipe; a intercooperação; a grupalidade sadia; a avaliação inte-

rassistencial dos grupos pela Coordenação Geral dos Grinvexes; o Manual dos Grinvexes; o real 

nível do grupo evidenciado ao organizar o Simpósio do Grinvex; a Semana da Invéxis priorizada 

pelos integrantes mais lúcidos de cada Grinvex; o Jornal da Invéxis vincando dados quantitativos 

da implantação dos Grinvexes na Terra; a Grinvexometrologia sinalizando o avanço da transição 

terrestre de Planeta-Hospital para Planeta-Escola. 

 

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

sobre determinado Grinvex; a psicometria das atas de reuniões; a desassediometria do Grinvex;  

a conexão ingênua com guias amauróticos; os grupos de discussão virtual enquanto fulcros de as-

sédio extrafísico; a mensuração e ampliação da amparabilidade inversora; a equipex inspirando  

a Coordenação Geral dos Grinvexes para abordagens assertivas; o desassédio proporcionado pela 

Invexologia; o parafato de todo posicionamento ser multidimensional; a representatividade multi-

dimensional dos docentes itinerantes; a rede interdimensional grinvexológica aferida pelas sincro-

nicidades; a holomemória da Invexologia; a grinvexometria enquanto medida indireta dos Cursos 

Intermissivos (CI). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo amparador-amparando favorecendo insights grinvexo-

métricos; o sinergismo compartilhamento de atas–feedbacks enriquecedores; o sinergismo es-

pecialização evolutiva–gabarito interassistencial. 

Principiologia: o princípio parapedagógico da vivência. 

Codigologia: a grinvexometria embasando o código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria da medida consciencial. 

Tecnologia: a automotivação perante à técnica da inversão existencial enquanto medida 

da Inteligência Evolutiva (IE). 

Voluntariologia: o papel do voluntariado na Associação Internacional de Inversão Exis-

tencial (ASSINVÉXIS) no Grinvex; a maturidade adquirida no voluntariado conscienciocêntrico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da grupalidade; laboratório consci-

enciológico Serenarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da So-

ciometria. 

Efeitologia: o efeito desassediador da compreensão; os efeitos interassistenciais do bom 

diagnóstico; o efeito halo da interassistência no Grinvex. 

Neossinapsologia: a construção de neossinapses a partir da cosmovisão fornecida pelos 

dados coletados nos Grinvexes; as neossinapses advindas dos balanços grupais conscienciogra-

fados (relatórios); as neossinapses geradas pelas recins no contexto da invéxis. 

Ciclologia: os ciclos de desenvolvimento grinvexológico; o ciclo planejar-realizar-avali-

ar; o ciclo de amadurecimento pessoal por meio do Grinvex. 

Enumerologia: a análise grinvexométrica; o aprendizado grinvexométrico; o posiciona-

mento grinvexométrico; o diagnóstico grinvexométrico; a prospectiva grinvexométrica; o desas-

sédio grinvexométrico; a interassistencialidade grinvexométrica. 

Binomiologia: o binômio análise-síntese; o binômio exemplarismo–aglutinação sadia;  

o binômio ignorância-ingenuidade; o binômio antagonismo-autoconflito; o binômio análise quali-

tativa–análise quantitativa; o binômio autanálise-heteranálise; o binômio registro-histórico. 

Interaciologia: a interação autoimagem realista–grinvexometria assertiva; a interação 

detalhismo–precisão diagnóstica; a interação autorrigidez-ingenuidade; a qualidade da interação 

Grinvex–Instituição Conscienciocêntrica (IC). 

Crescendologia: o crescendo pesquisístico; o crescendo ignorância-autodiagnóstico- 

-grupodiagnóstico; o crescendo de representatividade interassistencial. 
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Trinomiologia: o trinômio problema-diagnóstico-solução; o trinômio atos-fatos-parafa-

tos nas pesquisas grinvexométricas. 

Polinomiologia: o polinômio observação aguçada–criticidade detalhista–espaço men-

tal–conexão com amparo–iniciativa pessoal; o polinômio responsabilidade-assiduidade-pontua-

lidade-interassistencialidade. 

Antagonismologia: o antagonismo síntese superficial / análise profunda; o antagonis-

mo inversor / jovem lúcido; o antagonismo compreensão / arrefecimento; o antagonismo amizade 

evolutiva / acumpliciamento grupal. 

Paradoxologia: o paradoxo de a desativação grinvéxica ser benéfica em determinados 

casos; o paradoxo de quanto melhor o trabalho, maior a responsabilidade recebida como mérito. 

Politicologia: a conscienciocracia; a lucidocracia; a proexocracia; a grinvexocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço pesquisístico; a lei da grupalidade; a lei da maxiproé-

xis; a lei da interassistencialidade. 

Filiologia: a invexofilia; a interassistenciofilia; a neofilia. 

Fobiologia: a invexofobia; o medo da verdade. 

Sindromologia: a eliminação da síndrome de Poliana. 

Maniologia: a evitação das megalomanias. 

Mitologia: o mito de a intermitência do Grinvex ser necessariamente negativa. 

Holotecologia: a invexoteca. 

Interdisciplinologia: a Grinvexometrologia; a Grinvexologia; a Invexologia; a Consci-

enciometrologia; a Assistenciologia; Intrafisicologia; a Conviviologia; a Grupocarmologia; a Pro-

exologia; a Parapoliticologia; a Evoluciologia; a Paratecnologia; a Intermissiologia; a Maxiproe-

xologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; o ser interassistencial; a consciex intermissivista resso-

mante; a consciex pré-inversora; as consciexes amparadoras; o ser desperto; a equipe invexológi-

ca assertiva. 

 

Masculinologia: o integrante de Grinvex; o grinvexista; o candidato à inversão existen-

cial; o inversor existencial; o pré-invexólogo; o invexólogo; o reciclante invexologista; o partici-

pante-ouvinte; o agente retrocognitivo inato; o coordenador de Grinvex; o intermissivista exem-

plarista; o professor itinerante; o conscienciômetra; o líder interassistencial; o maxiproexista. 

 

Femininologia: a integrante de Grinvex; a grinvexista; a candidata à inversão existenci-

al; a inversora existencial; a pré-invexóloga; a invexóloga; a reciclante invexologista; a partici-

pante-ouvinte; a agente retrocognitiva inata; a coordenadora de Grinvex; a intermissivista exem-

plarista; a professora itinerante; a conscienciômetra; a líder interassistencial; a maxiproexista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens inversor; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapi-

ens invexologus; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens coperquisitor; o Homo sapiens inte-

rassistens; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens reurbanisator; o Homo sapiens consci-

entiometricus; o Homo sapiens maxiproexista; o Homo sapiens evolutiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: grinvexometria elementar = a realizada pelo inversor existencial jejuno, 

visualizando dados intrafísicos apenas; a grinvexometria evoluída = a realizada pelos amparado-

res extrafísicos, vislumbrando os bastidores multidimensionais e holobiográficos. 

 

Culturologia: a cultura da Grinvexologia; a cultura invexológica. 
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Confrontologia. Mediante a Discernimentologia, eis, na ordem funcional, a tabela con-

frontativa com 6 indicadores grinvexométricos quanto às condições nosográficas e homeostáticas 

caracterizadoras da situação grupal: 

 

Tabela  –  Confronto  Indicadores  Homeostáticos  /  Indicadores  Nosográficos 

 

N
os

 Indicadores  Homeostáticos  Indicadores  Nosográficos 

1. Invexologia: prioridade Assinvexologia: antagonismo 

2. Comunicologia: clareza Assediologia: ruídos 

3. Integraciologia: Semana da invéxis Despriorizaciologia: bairrismo 

4. Transparenciologia: acessibilidade Antiequilibriologia: fechadismo 

5. Grafopensenologia: ativa Inacabamentologia: crônica 

6. Renovaciologia: oxigenação Intragrupologia: ensimesmamento 

 

Problemática. Pela Historiologia, denominador comum aos diagnósticos críticos quanto 

aos Grinvexes é o distanciamento, a distorção ou o arrefecimento da Invexologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

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

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

01.  Agente  retrocognitivo  inato:  Invexologia;  Homeostático. 

02.  Aprofundamento  da  pesquisa:  Experimentologia;  Neutro. 

03.  Autassunção  da  Invexologia:  Autoproexologia;  Homeostático. 

04.  Cooperação  intergrinvexes:  Grinvexologia;  Homeostático. 

05.  Crescendo  evolutivo:  Crescendologia;  Homeostático. 

06.  Desassediometria:  Autoconscienciometrologia;  Neutro. 

07.  Desenvolvimento  grinvexológico:  Grinvexologia;  Homeostático. 

08.  Diagnóstico  diferencial:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

09.  Grinvex:  Grinvexologia;  Neutro. 

10.  Grinvexologia:  Invexologia;  Homeostático. 

11.  Invexograma:  Invexometrologia;  Neutro. 

12.  Invexopensene:  Materpensenologia;  Homeostático. 

13.  Maxiproéxis:  Maxiproexologia;  Homeostático. 

14.  Medida  conscienciológica:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

15.  Voluntariometria:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

 

AS  PESQUISAS  GRINVEXOMÉTRICAS  OPORTUNIZAM, 
À  CONSCIN  INVERSORA  INTERESSADA,  APRENDIZADOS  

ÚTEIS  À  COMPREENSÃO  INICIAL  DA  MAXIPROEXOLOGIA.  
INEXISTE  MINIPEÇA  ASSISTENCIAL  LÚCIDA  INGÊNUA. 

 

Questionologia. No teste de avaliação pessoal pela escala simples de 1 a 5, em qual ní-

vel você, leitor ou leitora, identifica a própria cognição grinvexométrica? Desde quando realiza 

intervenções interassistenciais assertivas no grupo evolutivo? 
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G R U P A L I D A D E    C O S M O É T I C A  
( C O N V I V I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A grupalidade cosmoética é o convívio grupal pautado na confiança mútua, 

no coleguismo, na sinceridade, na transparência e na solidariedade evolutiva entre os membros do 

grupo, com foco no pacifismo, no bem comum e na realização da maxiproéxis grupal. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo grupalidade vem do idioma italiano, gruppo, “nó; conjunto; reu-

nião”, derivado do idioma Germânico, kruppa, equivalente ao idioma Francico, kruppa, “massa 

arredondada”. O termo grupo surgiu em 1789. A palavra cosmos deriva do idioma Grego, kos-

mos, “ordem; organização; mundo; universo”. Apareceu em 1  3. O segundo elemento de com-

posição cosmo provém do mesmo idioma Grego, kosmos. Surgiu, no idioma Português, no Século 

XIX. O vocábulo ética procede do idioma Latim, ethica, “ética; moral natural; parte da Filosofia 

aplicada aos estudos da moral”, e este do idioma Grego, ethikos. Apareceu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Grupalidade homeostática. 2.  Grupalidade pautada na moral cósmi-

ca. 3.  Conduta cosmoética grupal. 4.  Grupalidade evolutiva harmoniosa. 5.  Coletividade Cos-

moética. 6.  Civilidade Cosmoética. 7.  Equipe homeostática. 8.  Solidariedade grupal cosmoética. 

9.  Falange do bem. 

Neologia. As 3 expressões compostas grupalidade cosmoética, grupalidade cosmoética 

primária e grupalidade cosmoética avançada são neologismos técnicos da Conviviologia. 

Antonimologia: 1.  Grupalidade anticosmética. 2.  Antigrupalidade. 3.  Autismo; carrei-

ra solo; individualismo. 4.  Amoralidade grupal. 5.  Bando; quadrilha. 6.  Grupelho; grupúsculo. 

7.  Falange do mal. 8.  Interprisão grupocármica. 9.  Máfia. 

Estrangeirismologia: o modus vivendi maxiproexológico; o feedback assistencial. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à convivialidade evolutiva. 

Proverbiologia: – Sozinhos vamos mais rápido, juntos vamos mais longe. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da convivialidade sadia; o holopensene pessoal da 

programação existencial em grupo; o holopensene grupal da interassistencialidade; o holopensene 

da afetividade cosmoética; o holopensene institucional conscienciocêntrico; o holopensene do 

abertismo consciencial; o holopensene do acolhimento; o holopensene da megafraternidade;  

o exercício da autopensenidade democrática. 

 

Fatologia: a grupalidade cosmoética; o senso de grupalidade; a interdependência evolu-

tiva; as equipes de voluntários da maxiproéxis; o convívio sadio com o grupo evolutivo; a qua-

lidade da produção grupal; a ação combinada de grupo de voluntários; a busca dos consensos gru-

pais cosmoéticos; a avaliação dos resultados grupais; a transparência convivencial; a glasnost 

interassistencial grupal; os vínculos conscienciais cosmoéticos; o clima aberto, participativo e não 

competitivo; a solidariedade cosmoética grupal; as concessões cosmoéticas grupais; a atenção  

à clausula pétrea da proéxis grupal visando o completismo existencial; os laços afetivos entre os 

membros da família nuclear; os laços afetivos entre os membros da família evolutiva; as supera-

ções das interprisões grupocármicas; o antiestigma grupal; a diversidade de talentos bem aprovei-

tados; a integração dos trafores; a interfusão dos interesses; as concessões cosmoéticas em favor 

do grupo; a abdicação ao ato de se ter sempre razão; o fato de toda pessoa exercer algum tipo de 

liderança; a maturidade da liderança grupocármica; a igualdade de oportunidades evolutivas; a su-

cessão compartilhada; a liberdade de expressão; a gestão conscienciológica; a maxilisura enquan-

to balizador das interrelações; as empresas conscienciológicas; a governança corporativa; a as-
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sembleia; a descentralização das decisões; as soluções coletivas; o desassédio dos gestores; o de-

sassédio grupal; o colegiado gestor; as necessidades conscienciais e as das Instituições Conscien-

ciocêntricas (ICs); o Conselho dos 500 da Cognópolis, em Foz do Iguaçu; os Condomínios Cons-

cienciológicos; a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI). 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; a sintonia entre conscins e consciexes; as inspirações extrafísicas 

do amparo de função; o Paradireito; a Central Extrafísica da Fraternidade (CEF); a Central Ex-

trafísica da Verdade (CEV); a comunex Interlúdio. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo dos esforços individuais em prol de metas grupais. 

Principiologia: o princípo da grupalidade cosmoética; o princípio da descrença (PD);  

o princípio de a gestão participativa gerar maior rendimento evolutivo; o princípio da conviviali-

dade enquanto catalisador evolutivo; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio 

da evolutividade grupal; o princípio da convivência pacífica com o pensamento diferente; o prin-

cípio da transparência. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) predispondo a consciência à vivên-

cia da grupalidade cosmoética; o código grupal de Cosmoética (CGC); os códigos de Ética. 

Teoriologia: a teoria das Relações Humanas; as teorias sobre a dinâmica grupal; as te- 

orias da Gestão Participativa. 

Tecnologia: a técnica da convivialidade sadia; as técnicas de comunicação; as técnicas 

paradiplomáticas; a técnica da democracia direta; a técnica do trabalho compartilhado. 

Voluntariologia: a condição do voluntário ativo na função proexológica; o voluntaria-

do da tares; o voluntariado nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório cons-

cienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o labora-

tório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico Serenarium. 

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

cologia; o Colégio Invisível da Conscienciocentrologia; o Colégio Invisível da Interassistencio-

logia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio 

Invisível da Consciencioterapia. 

Efeitologia: os efeitos autevolutivos do clima de interconfiança grupal; o efeito da si-

nergia na execução das tarefas grupais; os efeitos do convívio na Cognópolis; o efeito de traba-

lhar ombro a ombro com os amparadores extrafísicos. 

Neossinapsologia: as neossinapses sadias geradas pela vivência da grupalidade cosmoé-

tica. 

Ciclologia: o ciclo interprisão grupocármica–libertação grupocármica; o ciclo das 

oportunidades evolutivas desperdiçadas pela não vivência da grupalidade cosmoética. 

Enumerologia: a grupalidade; o comprometimento; a interconfiança; a liderança; a co-

parceria; a interdependência; a intercooperação. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio intercompreensão-inter-

cooperação; o binômio singularidade-complementaridade. 

Interaciologia: a interação ganha-ganha; a interação líder-liderado; a interação con-

cessões mútuas na dupla evolutiva–concessões recíprocas na grupalidade sadia. 

Crescendologia: o crescendo minipeça interassistencial–Maximecanismo Multidimensi-

onal Interassistencial. 

Trinomiologia: o trinômio engajamento-entrosamento-integração; o trinômio motiva-

ção-trabalho-lazer; o trinômio intercompreensão-intercooperação-interassistência; o trinômio 

prestígio pessoal–poder temporal–influência social. 

Polinomiologia: o polinômio grupo familiar–grupo profissional–grupo social–grupo 

evolutivo. 
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Antagonismologia: o antagonismo direitos / privilégios; o antagonismo minoria / maio-

ria; o antagonismo união / competição; o antagonismo grupalidade / egão; o antagonismo omis-

são superavitária / omissão deficitária nas decisões coletivas. 

Paradoxologia: o paradoxo de a evolução consciencial individual se desenvolver no 

âmbito da evolução grupal; o paradoxo do empenho em cuidar de si objetivando funcionar me-

lhor para todos. 

Politicologia: a democracia direta. 

Legislogia: a lei do maior esforço grupal; as leis da maxiproéxis grupal. 

Filiologia: a conviviofilia; a sociofilia; a gregariofilia; a xenofilia; a neofilia; a evolucio-

filia; a assistenciofilia; a cosmoeticofilia. 

Fobiologia: a conviviofobia; a sociofobia; a gregariofobia; a cosmoeticofobia; a grupo-

fobia; a fobia de errar; a heterocriticofobia; a misantropia; a assediofobia. 

Sindromologia: a síndrome de Estocolmo; a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a sín-

drome do ostracismo; a síndrome do salvador da pátria; a síndrome do estrangeiro (SEST);  

a síndrome do perfeccionismo; a síndrome da mulher maravilha. 

Maniologia: a doxomania; a superação da mania de centralizar as decisões; a evitação 

da mania do poder temporal; a mania de omitir informações. 

Mitologia: a antimitologia. 

Holotecologia: a gregarioteca; a convivioteca; a cosmoeticoteca; a consciencioteca;  

a consciencioterapeuticoteca; a prioroteca; a apriorismoteca. 

Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Sociologia; a Parassociologia; a Intrafisi-

cologia; a Mesologia; a Conscienciocentrologia; a Evoluciologia; a Grupocarmologia; a Cosmo-

eticologia; a Vinculologia; a Paradireitologia; a Politicologia; a Priorologia; a Maxiproexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o administrador; o gestor aglutinador; o coordenador; o supervisor;  

o diretor; o lider cosmoético; o acoplamentista; o amparador intrafísico; o intermissivista; o cog-

nopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o cons-

cienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o proexista; o proexólogo; o re-

educador; o evoluciente; o exemplarista; o reciclante existencial; o maxidissidente ideológico;  

o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o tertulia-

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a administradora; a gestora aglutinadora; a coordenadora; a supervisora; 

a diretora; a líder cosmoética; a acoplamentista; a amparadora intrafísica; a intermissivista; a cog-

nopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a consci-

enciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista; a proexista; a proexóloga; a reedu-

cadora; a evoluciente; a exemplarista; a reciclante existencial; a maxidissidente ideológica; a tene-

pessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a tertuliana;  

a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens universalis; o Homo sa-

piens parapoliticologus; o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens convivens; o Homo 

sapiens democraticus; o Homo sapiens gestor. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: grupalidade cosmoética primária = a solidariedade evolutiva interpares; 

grupalidade cosmoética avançada = o engajamento do voluntariado autocrítico lúcido ao amparo 

extrafísico de função. 

 

Culturologia: a cultura da gestão participativa; a cultura da convivialidade sadia;  

a cultura do exemplarismo cosmoético; a cultura da interassistencialidade na prática; a cultura 

do colegiado democrático. 

 

Tabelologia. Eis, em ordem alfabética, 50 aspectos a considerar na análise detalhada das 

características da grupalidade cosmoética, em oposição à grupalidade anticosmoética: 

 

Tabela  –  Oposição  Grupalidade  Cosmoética  /  Grupalidade  Anticosmoética 

 

N
os

 Grupalidade  Cosmoética Grupalidade  Anticosmoética 

01. Abertismo Consciencial Fechadismo Consciencial 

02. Abnegação Inveja 

03. Acolhimento Hostilidade 

04. Afetividade madura Ectopia afetiva 

05. Altruísmo Egoísmo 

06. Amizades evolutivas Amizades ociosas 

07. Amparabilidade Assedialidade 

08. Antidogmatismo Dogmatismo 

09. Assembleia democrática Petit comitê sectário 

10. Assertividade cosmoética Omissão deficitária 

11. Atacadismo consciencial Varejismo consciencial 

12. Cérebro encefálico Subcérebro abdominal 

13. Coletivismo Personalismo 

14. Concessões cosmoéticas Apego ao egão 

15. Confiança mútua Desconfiança mútua 

16. Criticidade construtiva Criticidade destrutiva 

17. Decisões coletivas consensuais Individualismo nas decisões 

18. Democracia fraterna Didatura antifraterna 

19. Desassédio grupal Assédio grupal 

20. Divisão de responsabilidades Heroísmo centralizador 

21. Equipe Quadrilha 

22. Flexibilidade Rigidez 

23. Fraternismo Antagonismo antifraterno 

24. Ganha-ganha Perde-ganha 
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N
os

 Grupalidade  Cosmoética Grupalidade  Anticosmoética 

25. Generosidade Truculência 

26. Grupalidade madura  Fascínio de grupo  

27. Grupo Evolutivo Grupo de extermínio 

28. Igualdade  Rivalidade 

29. Impactoterapia cosmoética  Acumpliciamento anticosmoético 

30. Intencionalidade qualificada Intencionalidade desqualificada 

31. Interações multidimensionais Intrafisicalização 

32. Interassistencialidade Assistencialismo 

33. Intercooperação Competição 

34. Interdependência evolutiva Interprisão grupocármica 

35. Liderança cosmoética Submissão 

36. Livre arbítrio Autoritarismo 

37. Pacifismo Belicismo 

38. Paradireito Antidireito 

39. Protesto sadio Rebelião 

40. Reciprocidade Exclusivismo anticosmoético 

41. Sinergia Simbiose antievolutiva 

42. Solidariedade Indiferença 

43. Terra-de-todos Terra-de-ninguém 

44. Trabalho equânime Trabalho escravo 

45. Transafetividade Genocídio 

46. Transparência Acobertamento 

47. União pelo trafor Desunião pelo trafar 

48. Universalismo Corporativismo 

49. Xenofilia Intolerância 

50. Zelo Ciúme 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a grupalidade cosmética, indicados para a expansão das 

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

01.  Aglutinação  interconsciencial:  Conviviologia;  Neutro. 

02.  Compassageiro  evolutivo:  Evoluciologia;  Neutro. 

03.  Comunidade  Conscienciológica  Cosmoética  Internacional:  Conviviologia;  Ho-

meostático. 

04.  Concessão  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 
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05.  Conduta  cosmoética:  Conviviologia;  Homeostático. 

06.  Consciência  de  equipe:  Grupocarmologia;  Neutro. 

07.  Convívio  compulsório:  Grupocarmologia;  Neutro. 

08.  Divisão  do  trabalho:  Experimentologia;  Neutro. 

09.  Gestão  participativa:  Administraciologia;  Neutro. 

10.  Interdependência  evolutiva:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

11.  Lisura:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

12.  Princípio  do  exemplarismo  pessoal:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

13.  Relação  conscin-consciex:  Conviviologia;  Neutro. 

14.  Senso  universalista:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

15.  Terra-de-todos:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

 

A  GRUPALIDADE  COSMOÉTICA,  QUANDO  VIVENCIADA  

TEATICAMENTE,  A  PARTIR  DA  VONTADE  E  DA  INTEN-
CIONALIDADE,  REFLETE  A  INTELIGENTE  PRIORIZAÇÃO  

EVOLUTIVA  QUANTO  À  MAXIPROEXOLOGIA  GRUPAL. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, se empenha em vivenciar a grupalidade cosmo-

ética no dia a dia? Quais proveitos vem obtendo com essa experiência? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Arakaki, Cristina; Paradireito e Gestão Participativa Conscienciocêntrica; Artigo; Conscientia; Revista; 

Trimestral; Vol. 10; N. 4; Seção: Temas da Conscienciologia; 1 E-mail; 10 enus.; 1 nota; 12 refs.; Associação Internacio-
nal do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguacu, PR; Outubro-Dezembro, 2006; páginas 

352 a 360. 

2.  Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 
413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;  

1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 ceno-
grafias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Cen-

tro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; pá-

gina 1.006. 
3.  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.; Ins-

tituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1998; páginas 9 a 139. 
4.  Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes 

Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.;  

1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos. 12.576 
termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do 

Iguaçu, PR; 2009; página 185. 

 

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

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O grupo de estudos conscienciológicos é a reunião de conscins intermissi-

vistas ou não, homens e / ou mulheres, interessadas em deslindar a consciência e otimizar a evo-

lução pessoal e grupal, por meio da tarefa do esclarecimento interconsciencial, fundamentada em 

autopesquisas, em estudos teáticos do corpus da Conscienciologia e nos diversos temas oriundos 

da dinâmica evolutiva do Cosmos. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo grupo vem do idioma Italiano, gruppo, “nó; conjunto, reunião”, de-

rivado do idioma Alemão, kruppa, equivalente ao idioma Frâncico, kruppa, “massa arredondada”. 

Surgiu no Século XVIII. O vocábulo estudo deriva do idioma Latim, studium, “trabalho; cuidado; 

zelo; vontade; desejo; favor; benevolência; ação de estudar; ocupação; profissão; doutrina; seita; 

escola; sala; gabinete de estudo; colégio; corporação”. Apareceu no Século XIII. A palavra cons-

ciência provém do mesmo idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum  

a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhe-

cimento de”. Surgiu no Século XIII. O elemento de composição logia procede do idioma Grego, 

logos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. O Sufixo ico, 

ica vem do idioma Latim, icus, e este do idioma Grego, ikós, e, com noção de “participação; refe-

rência; pertinência”, é formador de adjetivos. 

Sinonimologia: 1.  Grupo mentalsomático pró-evolutivo. 2.  Agrupamento de pesquisa-

dores da Conscienciologia. 3.  Grupo de estudos evolutivos. 4.  Grupo de pesquisa do neoparadig-

ma científico. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 46 cognatos derivados do vocábulo grupo: 

agrupação; agrupado; agrupador; agrupalidade; agrupamento; agrupar; agrupável; desagrupa-

ção; desagrupado; desagrupador; desagrupalidade; desagrupar; desagrupável; grupado; grupa-

dor; grupal; grupalidade; grupalismo; grupalista; grupalístico; grupamento; grupão; grupar; 

grupável; grupelho; grupinho; grupocarma; grupocármica; grupocármico; Grupocarmologia; 

grupopensene; grupopensenidade; intergrupal; intragrupal; megagrupo; minigrupo; paragrupo; 

reagrupação; reagrupado; reagrupamento; reagrupar; reagrupável; subgrupado; subgrupamen-

to; subgrupar; subgrupo. 

Neologia. As 3 expressões compostas grupo de estudos conscienciológicos, minigrupo 

de estudos conscienciológicos e megagrupo de estudos conscienciológicos são neologismos técni-

cos da Parapedagogiologia. 

Antonimologia: 1.  Aglutinação pensênica psicossomática. 2.  Aprendizado evolutivo 

individual. 3.  Egrégora taconística. 4.  Grupo de estudos eletronótico. 5.  Reunião de pesquisa-

dores do paradigma materialista. 

Estrangeirismologia: o checkup das ideias do Curso Intermissivo (CI); o modus facien-

di das dinâmicas interativas na grupalidade; o brainstorming da equipe de pensadores; o esprit de 

corps; a communis opinio decorrente da série de debates. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto aos benefícios do interesclarecimento reeducaciológico. 

Megapensenologia. Eis 8 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Erudição: 

prioridade evolutiva. Debates geram neoideias. Debate: estimulante neoverponológico. Estudio-

sidade: megatrafor indispensável. Estudo: autampliação cosmovisiológica. Estudo: autoliberta-

ção seriexológica. Estudo: autotares teática. Estudantes fazem autotares. 
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II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Parapedagogia; a grupopensenidade evolucioló-

gica da Reeducaciologia; os ortopensenes; a ortopensenidade; os conviviopensenes; a convivio-

pensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os antipensenes; a antipensenidade; os 

contrapensenes; a contrapensenidade; os homopensenes; a homopensenidade; os raciocinopense-

nes; a raciocinopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os neopensenes; a neopense-

nidade; os didactopensenes; a didactopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os 

interpensenes; a interpensenidade; os cosmovisiopensenes; a cosmovisiopensenidade; o desfazi-

mento gradual das fôrmas holopensênicas pessoais e da fôrma holopensênica grupal retrógradas 

através de debates contínuos sobre as verpons da Conscienciologia; o ato de escoimar o holopen-

sene após peleja psicossomática ou pseudodebate egoico; o holopensene mentalsomático predis-

pondo o taquipsiquismo; o holopensene grupal tarístico; o materpensene da Associação Interna-

cional de Parapedagogia e Reeducação Consciencial (REAPRENDENTIA); o materpensene do 

grupo de estudos conscienciológicos enquanto atrator de intermissivistas. 

 

Fatologia: o grupo de estudos conscienciológicos; os GPCs; os Grinvexes; as diferentes 

formações educacionais, acadêmicas e profissionais contribuindo para a cosmovisão do grupo;  

a escolaridade formal essencial ao estudante de Conscienciologia; o ato de integrar os saberes; as 

multiversões das abordagens didáticas; a parceria pedagógica; a comunicação interconsciencial;  

a interassistencialidade autoconsciente; a disposição para o aprendizado; a educação antiegoica;  

o intercâmbio das casuísticas confirmando as autovivências únicas; a emergência de trafores e tra-

fares a partir da convivência, das dinâmicas e das atividades em grupo; as reciclagens motivadas 

pelo contato com as verpons conscienciológicas; a catálise evolutiva grupal; os exemplarismos 

motivando as autorreciclagens; os exemplos e os antiexemplos, ambos esclarecedores; a amorti- 

zação das dívidas e dos débitos grupocármicos através da interassistencialidade tarística; o acerto 

grupocármico; a consciência de equipe; o exercício do egocídio a partir do respeito à opinião 

alheia; os recursos da Internet facilitando o acolhimento de intermissivistas isolados geografica-

mente; a formação de grupos de estudos conscienciológicos fomentada pelos projetos de expan-

são das ICs; o material de apoio infográfico do Projeto Infotares, elaborado pela União das Insti-

tuições Conscienciocêntricas Internacionais (UNICIN); o paradigma consciencial; a Enciclopé-

dia da Conscienciologia; os tratados da Conscienciologia; os livros conscienciológicos; o livro 

Nossa Evolução facilitando os estudos dos grupos de calouros da Conscienciologia; os glossários 

das publicações conscienciológicas; a consulta ao maxiportifólio da Conscienciologia; os downlo-

ads gratuitos dos verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia disponibilizados no site das Ter-

túlias; a composição lógica e sofisticada dos neologismos facilitando a apreensão das verpons 

conscienciológicas; o quadro sinóptico das especialidades da Conscienciologia facilitando a esco-

lha dos temas para estudar; o grupo especializado em tema específico podendo vir a ser Pré-IC;  

o fato de o grupo de estudos conscienciológicos não substituir a participação nos debates diários 

durante as tertúlias conscienciológicas; o fato de o grupo de estudos conscienciológicos não subs-

tituir o autodidatismo; a autacomodação no grupo de estudos conscienciológicos impedindo a au- 

toprodução mentalsomática; o abstencionismo consciencial com repercussões no grupo evolutivo; 

a postura de não fazer a cabeça de ninguém; o estudo de temas esclarecedores a todo o gru- 

po; a pertinácia Cosmoética no esclarecimento de temas obscuros e impactantes; a evitação de es-

tupros evolutivos; a eumatia conscienciológica; a polimatia; a autorganização técnica aumentando 

e qualificando o rendimento e o desempenho grupal; as gescons grupais publicadas nos periódicos 

ou livros da Conscienciologia ampliando o escopo tarístico do grupo; o terceiro e quarto estágios 

do curso grupocármico; o aprendizado evolutivo grupal. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal ampliando e qualificando o interesclarecimento; a rememoração  

e atualização de ideias e experiências do Curso Intermissivo pré-ressomático; a recuperação gru-

pal de cons; a conexão com os estudos realizados no Curso Intermissivo; os participantes extrafí-
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sicos não identificados; o autodomínio do psicossoma desobstruindo as manifestações intelectivas 

e parapsíquicas; a potencialização da telepatia; o desenvolvimento do parapsiquismo proporciona-

do pelos acoplamentos energéticos grupais espontâneos; o desenvolvimento do parapsiquismo co-

mo pré-requisito para vivência teática do corpus da Conscienciologia; a utilização das energias do 

grupo pela equipe extrafísica (equipex) para assistir consciexes; o acesso grupal à Central Extrafí-

sica da Verdade (CEV). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo entre os intermissivistas; o sinergismo das autorrefle-

xões coletivas; o sinergismo provocado pela complementaridade dos trafores dos integrantes do 

grupo de estudos; o sinergismo entre momentos evolutivos individuais; o sinergismo equipin- 

-equipex; o sinergismo educação formal–reeducação conscienciológica; o sinergismo entre as 

especialidades da Conscienciologia. 

Principiologia: a vivência grupal do princípio da descrença (PD) proporcionando clima 

tarístico; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio do exemplarismo grupal (PEG); 

o princípio da empatia evolutiva; o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio cos-

moético de educar sem inculcar; o princípio interassistencial de ―quem aprende deve ensinar‖;  

o princípio da inevitabilidade da interassistência na evolução consciencial; o princípio de o mais 

experiente ensinar o menos experiente; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princí-

pio da interdependência evolutiva; o principio de todo encontro interconsciencial ser reencontro; 

o princípio da responsabilidade coletiva; o princípio de 1 por todos e todos por 1; o princípio da 

afinidade; o megaprincípio cósmico de ninguém evoluir sozinho. 

Codigologia: a elaboração do código grupal de cosmoética (CGC); a reciclagem dos re-

trocódigos grupais. 

Teoriologia: a teoria-líder ou o paradigma da Conscienciologia; a teoria da evolução 

consciencial; as teorias da Ciência Convencional formando substrato cognitivo para a compre-

ensão da Conscienciologia; a teoria do amparo extrafísico de função; as teorias conscienciológi-

cas aplicadas em experimentos grupais; a teoria do curso grupocármico. 

Tecnologia: as técnicas de avaliação do desempenho grupal; as técnicas de organiza-

ção; as técnicas de comunicação; as técnicas de escrita. 

Voluntariologia: o voluntário de Instituição Conscienciocêntrica (IC) atuando ao modo 

de facilitador da Conscienciologia; o voluntariado trabalhando pela expansão da Conscienciolo-

gia; o voluntariado teático da tares; o voluntariado no trabalho da reeducação planetária. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório 

conscienciológico da Mentalsomática; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o la-

boratório conscienciológico da Interassistenciologia; a troca de experiência quanto ao labcon 

pessoal. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapedagogiologia; o Colégio Invisível da Reedu-

caciologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio 

Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível 

da Recexologia. 

Efeitologia: o efeito halo das neoideias; o efeito halo da interassistencialidade tarística; 

os efeitos impactantes e reciclogênicos das verpons conscienciológicas; os efeitos desassedia-

dores dos debates cosmoéticos; os efeitos do grupo de estudos conscienciológicos na seriexiali-

dade grupal. 

Neossinapsologia: a renovação e ampliação das sinapses geradas pela educação formal  

a partir das neossinapses e neoparassinapses formadas pela reeducação conscienciológica; as ne-

ossinapses construídas em grupo por meio da intertares. 

Ciclologia: o ciclo de reeducação das autocondutas grupais; o ciclo de reeducação  

e qualificação interassistencial; a dinamização do ciclo alternante docência-discência; o ciclo 

debates-consensos-intercompreensões; a qualificação do ciclo multiexistencial grupal (CMG). 
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Enumerologia: a interdependência; a interconsciencialidade; a interdimensionalidade;  

a interelucidação; a interassistência; a intercooperação; a intercompreensão. A interação; a inter-

ceptação; a intercomunicação; a interlocução; a intercorrelação; a intercomplementação; a inter-

desassedialidade. A interarticulação; a interconexão; a interdisciplinaridade; a interinfluência;  

a interaprendizagem; a interconfiança; a intercordialidade. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio eumatia-polimatia; o bi-

nômio organização-aproveitamento; o binômio avaliação-desempenho; o binômio grupo de estu-

dos conscienciológicos–tertúlia conscienciológica; o binômio autocognição–cosmovisão grupal; 

o binômio autodidatismo–grupo de estudos conscienciológicos; o binômio interlocução-inter-

compreensão. 

Interaciologia: a interação generalismo-especialismo; a interação intrafisicalidade-ex-

trafisicalidade; a interação atributos mentais–parapercepções multidimensionais; a interação 

conscienciólogo veterano–conscienciólogo jejuno; a interação inversor existencial–reciclante 

existencial; a interação erudição–inteligência evolutiva; a interação traforística potencializando 

a evolução grupal; a interação Conscienciologia-Tudologia. 

Crescendologia: o crescendo egocarma-grupocarma; o crescendo monovisão unidimen-

sional—cosmovisão multidimensional; o crescendo autocrítica–heterocrítica–debate cosmoético– 

–desassédio grupal; o crescendo evolutivo grupal; o crescendo minigescon grupal–coletâna ta-

rística; o crescendo 3º estágio–4º estágio–5º estágio do curso grupocármico; o crescendo grupo-

carma-policarma. 

Trinomiologia: o trinômio antidispersivo concentração mental–atenção dividida–luci-

dez; o trinômio holomaturológico autocrítica-heterocrítica-omnicrítica; o trinômio experimento-

lógico autopesquisa-heteropesquisa-omnipesquisa; o trinômio heuristicológico descoberta-res-

ponsabilidade-exemplarismo; o trinômio tridotaciológico intelectualidade-parapsiquismo-comu-

nicabilidade; o trinômio parapedagogiológico rapport-telepatia-taquipsiquismo; o trinômio ree-

ducaciológico aprender-ensinar-reaprender; o trinômio grupocarmológico interesses-metas-evo-

lução; o trinômio Conscienciologia–Tudologia–prioridade evolutiva. 

Polinomiologia: o polinômio autocognição–exposição de ideias–debate–recuperação de 

cons; o polinômio reeducativo exposição de ideias–argumentação–refutação–reverificação– 

–neocognição; o polinômio intelectivo exposição de ideias–argumentação–complementação–cos-

movisão. 

Antagonismologia: o antagonismo introversão / extroversão; o antagonismo estupro 

evolutivo / cronologia tarística; o antagonismo estupro evolutivo / limite interassistencial;  

o antagonismo ideia obscura / argumentação clara; o antagonismo imposição / exposição;  

o antagonismo apriorismose / abertismo consciencial; o antagonismo apedeutismo / erudição; 

o antagonismo criptocons / adcons; o antagonismo competição / cooperação. 

Politicologia: a política da Conviviologia tarística; a democracia pedagógica. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada às reciclagens pessoais (Autorrecinologia)  

e à estudiosidade (Auterudiciologia) para melhor assistir os membros do grupo; as leis da Grupo-

carmologia. 

Filiologia: a conviviofilia; a neofilia; a conscienciofilia; a erudiciofilia; a verponofilia;  

a neoverponofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a sociofobia; a neofobia; a intelectofobia. 

Sindromologia: a evitação da síndrome de Swedenborg. 

Mitologia: a erudição consciencial capacitando o estudante da Conscienciologia a refu-

tar, com lógica, os mitos multimilenares; a queda da Mitologia frente à autexperimentação des-

crenciológica. 

Holotecologia: a convivioteca; a interassistencioteca; a grupocognoteca; a grupocarmo-

teca; a evolucioteca; a argumentoteca; a refutacioteca; a recexoteca; a consciencioteca; a cosmo-

eticoteca; a parapedagogoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapedagogiologia; a Reeducaciologia; a Grupocarmologia;  

a Conviviologia; a Evoluciologia; a Cosmoeticologia; a Mentalsomatologia; a Debatologia; a Ar-
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gumentologia; a Refutaciologia; a Erudiciologia; a Recexologia; a Invexologia; a Interassisten-

ciologia; a Cosmovisiologia; a Comunicologia; a Parapercepciologia; a Tudologia; a Proexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

tencial; a conscin enciclopedista; a personalidade gregária; a personalidade dedicada à tares inter-

consciencial; a equipe de pesquisa. 

 

Masculinologia: o intermissivista; o inversor existencial; o reciclante existencial; o aco-

plamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o amparador extrafísico de função;  

o autexperimentador; o conscienciólogo; o cosmovisiologista; o gesconógrafo; o proexista; o co-

municólogo; o exemplólogo; o conviviologista; o refutaciologista; o reeducador; o compartilha-

dor de conhecimentos; o exemplarista; o intelectual; o tertuliano; o teletertuliano; o pré-serenão 

vulgar; o curioso; o polímata; o mentalsomaticista; o parapedagogo; o pesquisador; o voluntário; 

o professor; o aluno; o autodidata; o semperaprendente. 

 

Femininologia: a intermissivista; a inversora existencial; a reciclante existencial; a aco-

plamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a amparadora extrafísica de fun-

ção; a autexperimentadora; a consciencióloga; a cosmovisiologista; a gesconógrafa; a proexista;  

a comunicóloga; a exemplóloga; a conviviologista; a refutaciologista; a reeducadora; a comparti-

lhadora de conhecimentos; a exemplarista; a intelectual; a tertuliana; a teletertuliana; a pré-sere-

nona vulgar; a curiosa; a polímata; a mentalsomaticista; a parapedagoga; a pesquisadora; a volun-

tária; a professora; a aluna; a autodidata; a semperaprendente. 

 

Hominologia: o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens conviviologus; o Homo sapi-

ens interconscientialis; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens argumentator; o Homo sa-

piens eruditus; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens coperquisitor; o Homo sapiens 

studiosus; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens intertaristicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minigrupo de estudos conscienciológicos = a reunião periódica de estu-

dantes e pesquisadores para debate de tema verponológico; megagrupo de estudos consciencioló-

gicos = a reunião diária aberta a debate público de neoverpons no Curso de Longo Curso, a tertú-

lia conscienciológica. 

 

Culturologia: a cultura da grupalidade; a cultura da estudiosidade evolutiva; a Multi-

culturologia Conscienciológica; a Holocultorologia do Cosmos. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Organizaciologia, eis, na ordem alfabética, 2 itens para os 

quais é importante o grupo atentar visando a otimização dos estudos: 

1.  Agenda: definição do cronograma semestral ou anual das reuniões e dos respectivos 

temas e materiais a serem estudados e utilizados. 

2.  Benefícios: mensuração dos resultados na condição de acréscimos evolutivos hauri-

dos através dos temas estudados. 

 

Qualidade. Segundo a Evoluciologia, o nível de coesão e a produtividade do grupo po-

dem ser analisados, entre outros, sob esses 2 indicadores, na ordem funcional: 

1.  Interrelações: a qualidade das relações pessoais entre os integrantes; o interesse pela 

manutenção do grupo; a elaboração do CGC; o autoposicionamento intertarístico dos integrantes. 
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2.  Resultados: o aproveitamento em relação ao perfil pesquisístico verificado pela qua-

lidade e quantidade dos resultados finais do trabalho; a publicação de gescons; as reciclagens mo-

tivadas pelos temas estudados; a multiplicação do conhecimento adquirido. 

 

Prevalência. De acordo com a Priorologia, a preponderância de foco meramente na in-

terconvivialidade, pode levar o grupo a perder tempo com conversa fiada sem aproveitar opor-

tunidades de fazer a tares a maior, policármica. Se há predominância apenas na produção, o grupo 

corre risco de se dissolver devido à falta de interassistência entre os participantes. 

Equipe. O alcance de resultados evolutivos nos grupos de estudos conscienciológicos 

depende da capacidade de se trabalhar em equipe, convergente para a obtenção de ganhos coleti-

vos interassistenciais. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o grupo de estudos conscienciológicos, indicados para  

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

interessados: 

01.  Antidoutrinação:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

02.  Compreensão  da  Conscienciologia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

03.  Consciência  de  equipe:  Grupocarmologia;  Neutro. 

04.  Consciência  grupocármica:  Grupocarmologia;  Neutro. 

05.  Esclarecimento  interpares:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

06.  Formação  conscienciológica:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

07.  Grinvex:  Grinvexologia;  Neutro. 

08.  Holopensene  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

09.  Interdependenciologia:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

10.  Parceria  pedagógica:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

11.  Partilha  do  saber:  Seriexologia;  Homeostático. 

12.  Recexibilidade  grupal:  Recexologia;  Homeostático. 

13.  Reeducação  recíproca:  Conviviologia;  Homeostático. 

14.  Tertúlia  conscienciológica:  Parapedagogiologia;  Neutro. 

15.  Transmissão  gratificante:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

 

A  REUNIÃO  DE  INTERMISSIVISTAS  OBJETIVANDO  ATIVI-
DADES  PESQUISÍSTICAS  E  GESCONOGRÁFICAS  É  FATOR  

OTIMIZADOR  DA  CONSECUÇÃO  DA  MAXIPROÉXIS  E  QUA-
LIFICADOR  DO  REVEZAMENTO  SERIEXOLÓGICO  GRUPAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, participa de grupo de estudos conscienciológi-

cos? Na escala de 1 a 5, como se classifica quanto à participação em tal empreendimento? 

 
Bibliografia  Específica: 

 
1.  Maximiniano, Antônio César Amaru; Gerência de Trabalho em Equipe; XI + 100 p.; 4 caps.; 8 diagra-

mas; 1 gráf.; 4 ilus.; 3 tabs.; 15 refs.; 21,5 x 15,5 cm; enc.; Pioneira; São Paulo, SP; 1986; páginas 2, 7, 22, 34 e 54. 

2.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 se-
ções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.;  

4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed.; Gratuita; 

Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 
103 e 352. 

D. L. G. 
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G R U P O    D E    N E O I D E I A S  
( ME N T A L S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O grupo de neoideias é o agrupamento técnico de constructos de conteúdos 

novos, específicos, afins e homogêneos capaz de fornecer aberturas à compreensão cosmorâmica, 

técnica e paratécnica maior dos fatos e parafatos do Cosmos. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo grupo vem do idioma Italiano, gruppo, “nó; conjunto, reunião”, de-

rivado do idioma Alemão, kruppa, equivalente ao idioma Frâncico, kruppa, “massa arredondada”. 

Surgiu no Século XVIII. O elemento de composição neo procede do idioma Grego, néos, “novo”. 

Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, no Século XIX. A palavra ideia provém do 

idioma Latim, idea, “forma original; imagem; noção”, e esta do idioma Grego, idéa, “aspecto ex-

terior, aparência; forma; maneira de ser”. Surgiu em 1  3. 

Sinonimologia: 1.  Lote de neoideias. 2.  Pacote de neoideias. 3.  Família de neoideias.  

4.  Conjunto de vocábulos conexos. 5.  Bloco de ideias afins. 

Neologia. As 3 expressões compostas grupo de neoideias, minigrupo de neoideias  

e maxigrupo de neoideias são neologismos técnicos da Mentalsomatologia. 

Antonimologia: 1.  Neoideia isolada. 2.  Constructo separado. 3.  Etimologia díspar.  

4.  Conjunto de vocábulos desconexos. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o assunto: – Miniver-

pons atraem megaverpons. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os megapensenes trivocabulares; os neopensenes; a neopensenidade. 

 

Fatologia: o grupo de neoideias; o lote de neoideias; a classe das neoideias; o conteúdo 

das neoideias; a forma das neoideias; a categoria das neoideias; o nível de explicitação das 

neoideias; o nível de originalidade das neoideias; o retrabalhamento das neoideias; a composição 

do grupo das neoideias; o lote de verpons libertárias; os cognatos; os prefixos; os sufixos; os di-

minutivos; os aumentativos; os analogismos; os antagonismos; a unidade de medida; os gêneros; 

o duplismo; o elenco; os vocábulos conexos; o universo conotativo; o parentesco das palavras 

quanto ao conteúdo; a etimologia familiar; a filiação gráfica; a analogia mórfica; a anterioridade; 

a posteridade; a teaticidade; os eventos; o cosmograma; as qualificações; o algoritmo; a tabela; as 

surpreendências; o dicionário cerebral analógico poliglótico; a especialidade da Conscienciologia; 

a Filosofia (ismo); a Ciência (lógos). 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Voluntariologia: a Instituição Conscienciocêntrica (IC). 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia. 

Ciclologia: o ciclo de neoideias. 

Filiologia: a ideofilia; a neofilia; a xenofilia. 

Holotecologia: a teca especializada. 

Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Experimentologia; a Neotecnologia; a Heu-

risticologia; a Comunicologia; a Nosografia; a Autopesquisologia; a Extrafisicologia; a Holoteco-

logia; a Parapedagogiologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a personalidade neofílica. 

 

Masculinologia: o cientista da consciência; o rastreador de neoideidas; o neologista;  

o experimentador; o comunicólogo; o autor; o pensador técnico; os coadjutores. 

 

Femininologia: a cientista da consciência; a rastreadora de neoideidas; a neologista;  

a experimentadora; a comunicóloga; a autora; a pensadora técnica; as coadjutoras. 

 

Hominologia: o Homo sapiens heuristicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minigrupo de neoideias = a Macrossomatologia; maxigrupo de neoideias 

= a Projeciologia. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, dispostos na ordem al-

fabética, 6 categorias de grupos de neoideias no universo da Conscienciologia: 

1.  Autopesquisologia: autocrítica; heterocrítica; omnicrítica; omniquestionamento; de 

omnibus dubitandum; princípio da descrença; Descrenciologia; Refutaciologia; Confutaciologia; 

Homo sapiens perquisitor. 

2.  Holanalisologia: holobiografia; Holocarmologia; Holochacralogia; Holocronologia; 

holodimensionalidade; hologenética; hololucidez; Holoteca; Holociclo; Holofilosofia; Holomatu-

rologia; Holomnemônica; Holorressomatologia; Holossomatologia; Homo sapiens holothecarius. 

3.  Invexologia: ASSINVÉXIS; Cinvéxis; Grinvex; invéxis; inversor; inversora; invexó-

logo; invexibilidade; invexiometria; invexograma; invexoteca; Homo sapiens inversor. 

4.  Proexologia: proéxis; miniproéxis; maxiproéxis; reproéxis; proexograma; proexome-

tria; proexologista; proexoteca. 

5.  Recexologia: recéxis; minirrecéxis; maxirrecéxis; recin; reciclante; recexometria; re-

cexograma; recexólogo; recexoteca; Homo sapiens recyclans. 

6.  Traforologia: traforismo; autotrafor; megatrafor; minitrafor; traforologista; o trafor 

conjunto da dupla evolutiva; o trafor específico do grupo evolutivo; o Homo sapiens traforisticus. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o grupo de neoideias, indicados para a expansão das abor-

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

1.  Coletivo  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

2.  Compreensão  da  Conscienciologia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

3.  Conceito:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

4.  Contraponto  técnico:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

5.  Interrelações  interdisciplinares:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

6.  Técnica  dos  Atos  /  Fatos  /  Parafatos:  Comunicologia;  Neutro. 

7.  Verpon:  Experimentologia;  Homeostático. 
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O  AGRUPAMENTO  DE  NEOIDEIAS  DA  MESMA  ORDEM 
DE  COGNIÇÃO  APONTA  ABERTURAS  NOVAS  PARA   

ABORDAGENS  DE  PESQUISA  EM  NÍVEL  ELEVADO  DE  

COSMOVISÃO  RACIONAL,  LÓGICA  E  ENRIQUECEDORA. 
 

Questionologia. Você aplica teática e interativamente algum lote de ideias novas nas au-

topesquisas prioritárias? Quais os resultados obtidos? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 si-

nopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do 
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; página 162. 
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G R U P O P E N S E N E  
( MA T E R P E N S E N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O grupopensene (grupo + pen + sen + ene) é o pensene-padrão ou o mater-

pensene de determinado grupo de consciências, conscins ou consciexes. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo grupo provém do idioma Italiano, gruppo, “nó; conjunto; reu-

nião”, derivado do idioma Germânico, kruppa, equivalente ao idioma Frâncico, kruppa, “massa 

arredondada”. Apareceu no Século XVIII. O termo pensamento vem do idioma Latim, pensare, 

“pensar; cogitar; formar alguma ideia; pesar; examinar; considerar; meditar”. Surgiu no Século 

XIII. A palavra sentimento procede do mesmo idioma Latim, sentimentum, através do idioma 

Francês, sentiment, “sentimento; faculdade de receber as impressões físicas; sensação; 

conhecimento; fato de saber qualquer coisa; todo fenômeno da vida afetiva; emoção; opinião; 

bom senso”. 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 

em 1563. 

Sinonimologia: 1.  Materpensene grupal. 2.  Pensene-padrão grupal. 

Neologia. O vocábulo grupopensene e as 3 expressões compostas grupopensene mínimo, 

grupopensene médio e grupopensene máximo são neologismos técnicos da Pensenologia. 

Antonimologia: 1.  Materpensene pessoal. 2.  Pensene-padrão individual. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscerni-

mento pensenológico. 

Unidade. O grupopensene é a unidade de medida ou de trabalho da Grupocarmologia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o grupopensene; o grupopensene evoluído; o grupopensene do edu-

candário; o grupopensene do hospital; o grupopensene do comércio; o grupopensene da indústria; 

o grupopensene do quartel (militar); a qualidade do grupopensene; a aplicação prática do grupo-

pensene; o holopensene grupal; o grupopensene como sendo o materpensene do grupo evolutivo. 

 

Fatologia: o grupo evolutivo homeostático; o predomínio das neoideias avançadas; a ex-

traconsciencialidade. 

 

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

dade das consciências; a paraperceptibilidade. 

 

III.  Detalhismo 

 

Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria do pensene. 

Colegiologia: os Colégio Invisível da Pensenologia. 

Interaciologia: a interação grupopensene–fôrma holopensênica grupal; a interação 

grupopensene pessoal–grupopensene da Cognópolis; a interação grupopensene-maxiproéxis. 

Holotecologia: a pensenoteca; a mentalsomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Materpensenologia; a Grupocarmologia; a Conviviologia; a Du-

plologia; a Mentalsomatologia; a Evoluciologia; a Homeostaticologia; a Parapatologia; a Sereno-

logia; a Extraconscienciologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: o ser desperto. 

 

Masculinologia: 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 ofie-

xista; o pesquisador; o proexólogo; o professor; o comunicólogo; o reciclante existencial; o tertu-

liano. 

 

Femininologia: a agente retrocognitora; a agente retrocognitora; a autodecisora; a cog-

nopolita; a voluntária da Conscienciologia; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencio-

terapeuta; 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 reciclan-

te existencial; a tertuliana. 

 

Hominologia: o Homo sapiens grupopensenologus; o Homo sapiens gregarius. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: grupopensene mínimo = o materpensene da dupla evolutiva; grupopense-

ne médio = o materpensene dos voluntários, intermissivistas, cognopolitas, homens e mulheres da 

Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI) na Cognópolis; grupopensene 

máximo = o materpensene dos Serenões e Serenonas (Hominis sapiens serenissimus) do Colégio 

Invisível dos Serenões. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Evoluciologia, o grupopensene pode ser racionalmente 

classificado, por exemplo, em duas categorias básicas: 

1.  Cosmoético. O grupopensene cosmoético é aquele evidenciando, pelos efeitos, algum 

tipo de construtividade perante a evolução das consciências. 

2.  Anticosmoético. O grupopensene anticosmoético é aquele evidenciando, pelos efei-

tos, ser sectário, faccioso, corporativista e antipolicármico. 

 

Baratrosfera. Dentro da Parapatologia, o grupopensene faccioso é o fator desencadean-

te da criação de comunidades extrafísicas, paratroposféricas, em geral baratrosféricas, específicas, 

como reflexo ou continuação de holopensenes humanos castradores, aliciantes, catequéticos ou de 

lavagens subcerebrais, seja religioso, político, belicoso, artístico, sexual ou de outra natureza. 

 

Pilar. No contexto da Teaticologia, eis, por exemplo, na ordem lógica, o pilar dos grupo-

pensenes mentaissomáticos, cosmoéticos, disposto em 7 patamares: 

1.  Grupo de agitadores de originalidades: brainstormings interativos; enumeração de 

ideias; depurações necessárias; pesquisas das verpons. 

2.  Grupo de desafiadores de debates: proposições úteis; questionamentos construti-

vos; dissecções conclusivas; produções de neoconhecimentos. 

3.  Grupo de atratores de argumentos: coerência lógica; senso de oportunidade; dis-

cernimento heterocrítico. 

4.  Grupo de provocadores de pesquisas: temas prioritários; formação de equipes; flu-

xogramas teáticos; promoções culturais. 

5.  Grupo de organizadores de mutirões: disponibilidades conscienciais; funções com-

patíveis; cronogramas viáveis. 

6.  Grupo de geradores de neologismos: dicionários cerebrais pessoais; competência 

grupotécnica; Neologística Megapensênica; Heuristicologia; Orismologia. 

7.  Grupo dos formadores de opiniões: verbação cosmoética; erudição mentalsomática; 
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Jurisprudência Ortopensênica (Paradireito). 

 

Taxologia. Do ponto de vista da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabéti-

ca, 10 categorias de grupopensenes relevantes dentro do universo (Holopensenologia) da Cons-

cienciologia: 

01.  CCCI. O grupopensene da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Interna-

cional. 

02.  CI. O grupopensene dos intermissivistas (Curso Intermissivo pré-ressomático), ho-

mens e mulheres, com maxiproéxis (grupais). 

03.  CIS. O grupopensene do Colégio Invisível dos Serenões (Hominis sapiens serenissi-

mus), os modelos evolutivos. 

 

04.  Cognópolis. O grupopensene dos cognopolitas, homens e mulheres, da Cidade do 

Conhecimento. 

05.  Comunex. O grupopensene da comunidade extrafísica (consciexes) evoluída, Inter-

lúdio (Extrafisicologia). 

06.  Conscienciocenter. O grupopensene do megaempreendimento conscienciológico 

(Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil). 

07.  Doméstico. O grupopensene da família nuclear sempre importante (Genética). 

08.  EC. O grupopensene da Empresa Conscienciocêntrica (Conscienciocentrologia). 

09.  Evento. O grupopensene do congresso (convenção, simpósio, jornada) interna-

cional. 

10.  IC. O grupopensene da Instituição Conscienciocêntrica (Intrafisicologia). 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o grupopensene, indicados para a expansão das aborda-

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

1.  Agenda  de  autopensenização:  Pensenologia;  Homeostático. 

2.  Autopensenização  polifásica:  Pensenologia;  Neutro. 

3.  Carregamento  na  pensenidade:  Pensenologia;  Neutro. 

4.  Genopensene:  Autopensenologia;  Neutro. 

5.  Limite  da  autopensenização:  Autopensenologia;  Homeostático. 

6.  Linearidade  da  autopensenização:  Autopensenologia;  Homeostático. 

7.  Retropensenidade:  Pensenologia;  Neutro. 

 

O  VOLUNTÁRIO,  HOMEM  OU  MULHER,  HÁ  DE  SENTIR-SE 

COMPLETAMENTE  AFINIZADO  AO  GRUPOPENSENE  DA 

INSTITUIÇÃO  CONSCIENCIOCÊNTRICA,  ONDE  COOPERA,   
A  FIM  DE  PRODUZIR  MELHOR  ASSISTENCIALMENTE. 

 

Questionologia. Em qual categoria de grupopensene você insere, conscientemente,  

o próprio materpensene? Qual a categoria média desse grupopensene? 
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G U I A    D E S O R I E N T A D O R  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O guia desorientador é a consciência, conscin, homem ou mulher, ou cons-

ciex, pessoalmente desorientada (desô), inexperiente, anticosmoética ou amoral, capaz de induzir, 

de modo consciente ou inconsciente, outras consciências ao erro, à desinformação, ao engano,  

à omissão deficitária e ao fiasco quanto à evolução, segundo os interesses egoicos do momento 

evolutivo. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo guia vem do idioma Gótico, widan, “juntar-se”, pelo idioma Latim, 

guidare, “guiar”. Surgiu no Século XV. O prefixo des procede do idioma Latim, dis ou de ex, 

“oposição; negação; falta; separação”. O vocábulo desorientado deriva do idioma Francês, déso-

rienter, “desconcertar; desviar do oriente ou dos outros pontos cardeais; fazer perder a direção”. 

Apareceu no Século XVIII. 

Sinonimologia: 1.  Guia perdidão. 2.  Guia amaurótico. 3.  Guia cego. 4.  Mentor bara-

trosférico. 

Neologia. As 4 expressões compostas guia desorientador, miniguia desorientador, ma-

xiguia desorientador e megaguia desorientador são neologismos técnicos da Parapatologia. 

Antonimologia: 1.  Evoluciólogo; orientólogo. 2.  Amparador extrafísico. 3.  Mentor cos-

moético. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os subpensenes; a subpensenidade; os patopensenes; a patopensenidade. 

 

Fatologia: a desorientação evolutiva; a ausência da inteligência evolutiva (IE); as doutri-

nações; as lavagens subcerebrais; as vendas nos olhos dos incautos; o canto das sereias; a exclu-

são social; a inclusão social; os fascínios de grupo; as manipulações interconscienciais; as mistifi-

cações; a mentiraria; o heterassédio autoconsciente; a anticosmoética; a amoralidade; os equívo-

cos; as falhas; os deslizes; as injustiças cometidas; as gafes; os vexames; os amarramentos espú-

rios; a interprisão; os esbanjamentos de oportunidades evolutivas; os atravancamentos; as coer-

ções morais; as coerções emocionais; as falácias lógicas; as autojustificativas; os agravantes; o re-

gressismo; as retroideias; a autorganização; o autodiscernimento; a autoconscientização quanto  

à evolução. 

 

Parafatologia: os heterassédios interconscienciais conscins-consciexes. 

 

III.  Detalhismo 

 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapatologia. 

Antagonismologia: o antagonismo amparador extrafísico / guia desorientador. 

Holotecologia: a egoteca; a psicopaticoteca; a agrilhoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Conviviologia; a Comunicologia; a Evoluciolo-

gia; a Autodiscernimentologia; a Priorologia; a Interprisiologia; a Dogmática; a Desviologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciência obtusa; a protoconsciência; a consciênçula; a consréu resso-

mada; a consbel ressomada; a isca humana inconsciente. 

 

Masculinologia: o guia desorientador; o condutor desorientador; o líder inconsciente;  

o dirigente inexperiente; o assediador intrafísico; o assediador extrafísico; o minidissidente ideo-

lógico; o pré-serenão vulgar; o deseducador; o narcotraficante; o fazedor de cabeças. 

 

Femininologia: a guia desorientadora; a condutora desorientadora; a líder inconsciente;  

a dirigente inexperiente; a assediadora intrafísica; a assediadora extrafísica; a minidissidente ideo-

lógica; a pré-serenona vulgar; a deseducadora; a narcotraficante; a fazedora de cabeças. 

 

Hominologia: o Homo sapiens desorientator; o Homo sapiens vulgaris; o Homo sapiens 

inexpertus; o Homo sapiens alienatus; o Homo sapiens inconsciens; o Homo sapiens assediator; 

o Homo sapiens deseducator. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniguia desorientador = o líder ou dirigente inexperiente; maxiguia de-

sorientador = o líder ou dirigente inconsciente; megaguia desorientador = o líder ou dirigente au-

toconsciente e amoral. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Parapatologia, quanto ao estado ou qualidade da cons-

ciência, o guia desorientador pode ser racionalmente classificado em duas categorias básicas: 

1.  Extrafisicologia. A consciex guia extrafísico desorientador ou amaurótico. 

2.  Intrafisicologia. A conscin guia intrafísico desorientador ou amaurótico. 

 

Tipologia. Como esclarece a Holomaturologia, quanto à amaurose consciencial evoluti-

va, ambos os tipos de guias desorientadores podem ser ainda classificados em 2 tipos: 

1. Autoconscientes: os piores vírus conscienciais. 

2. Autoinconscientes: não raro, satélites de mega-assediadores ou as carnes tenras de 

canhão de outros guias baratrosféricos mais desorientadores ainda. 

 

Fascinação. No âmbito da Grupocarmologia, os guias extrafísicos ou intrafísicos deso-

rientadores, isolados ou em conjunto, geram os fascínios de grupo mantenedores das hipnoses, 

condicionamentos e dogmas das doutrinas facciosas ou sectárias de todas as naturezas, por exem-

plo, dentre outras, estas 7 categorias de lavagens subcerebrais, dispostas na ordem alfabética: 

1.  Filosóficas. Lavagens subcerebrais fundamentalistas, filosóficas e anticosmoéticas de 

qualquer linha de pensamento humano. 

2.  Lobistas. Lavagens subcerebrais corporativistas, profissionais, lobistas e industriais- 

-comerciais anticosmoéticas. 

3.  Místicas. Lavagens subcerebrais místicas ou supersticiosas de todas as naturezas fe-

nomenológicas. 

4.  Ortodoxas. Lavagens subcerebrais ortodoxas ou dos impérios materialistas, tecnoló-

gicos ou procedentes da Ciência convencional, materiológica, ou da Eletronótica. 

5.  Políticas. Lavagens subcerebrais ideológicas, sociológicas ou políticas radicais. 

6.  Religiosas. Lavagens subcerebrais dos religiosos profissionais ou das seitas e impé-

rios religiosos. 

7.  Xenófobas. Lavagens subcerebrais xenófobas, neofóbicas ou humanas-subumanas, 

de cunho racial primário. 
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Subprodutos. De acordo com a Para-Historiologia, os fascínios de grupo geram, na 

condição de subprodutos imediatos, os fanáticos (conscins e consciexes) de todos os tipos, em ge-

ral muito agressivos, donos da verdade absoluta, militantes de tempo integral registrados ao lon-

go de toda a História Humana e ainda comuns na época atual, muitos dos quais se extinguem atra-

vés de tragédias, insurreições regionais e suicídios coletivos. 

Crença. Na análise da Descrenciologia, acreditar sem racionalidade, sem autodiscerni-

mento e sem as confirmações pela experiência pessoal direta, se inclui entre as maiores causas de 

tragédias do ser humano desde tempos imemoriais. 

Robéxis. Do ponto de vista da Evoluciologia, infelizmente, ainda veremos tais fatos de-

ploráveis, nesta dimensão, ainda por muitos séculos pois o subcérebro abdominal protorreptiliano 

predomina nas decisões da maioria das conscins robotizadas. 

Consumerismo. Pela análise da Parassociologia, a Socin – sistema no qual todas as par-

tes estão interrelacionadas – quando patológica e com regulamentos governamentais excessivos, 

cria necessidades artificiais, através da indústria do marketing, a fim de expandir o consumismo 

desenfreado ou o capitalismo selvagem. 

Manipulações. Os tecnicistas manipuladores das propagandas, publicidades e promo-

ções forçam quem não pensa por si mesmo a comprar, mesmo quando não querem e nem preci-

sam para atender às próprias necessidades básicas. 

 

Heterodecisões. Segundo a Decidologia, as vidas humanas, em geral, em muitos contex-

tos sociais, dependem das decisões tomadas por outras pessoas, tais, por exemplo, estes 3 tipos: 

1.  Autoridades oficiais. 

2.  Executivos de corporações. 

3.  Técnicos especializados. 

 

Controlologia. Não dispomos do controle sobre muitas das decisões gerais e, frequente-

mente, nem mesmo podemos saber quem tomou tais decisões. 

 

Casuística. Nos estudos da Paratecnologia, dentro do complexo industrial tecnológico, 

técnicas de alta eficiência já foram desenvolvidas para determinado grupelho, dentre outras inicia-

tivas anticosmoéticas, agir, por exemplo, em 4 setores vitais: 

1.  Eleições. Ganhar eleições: veja, historicamente, a Era Collor, no Brasil. 

2.  Indústrias. Vender produtos: veja o caso do medicamento talidomida, agente defor-

mador de tantas pessoas. 

3.  Mídias. Influenciar a opinião pública: veja o poder dos impérios tabagistas interna-

cionais até o momento (Ano-base: 2007). 

4.  Guerras. Cometer genocídios: veja os processos de aniquilamento instantâneo das 

massas humanas promovidos pela chamada guerra moderna e a Tecnologia Eletroeletrônica. 

 

Eletrodos. Tais comandos coletivos funcionam ao modo de eletrodos inseridos nos he-

misférios cerebrais dos componentes da massa impensante, robôs humanos escravizados ao sub-

cérebro abdominal, neófobos vivendo com medo de conflitos psicológicos, em muitos casos redu-

zidos ao status social dos animais domésticos. 

Liberdade. Apesar do exposto, a Tecnologia aumenta a liberdade em diversas direções 

para quem saiba utilizá-la com autodiscernimento, sabedoria, prioridade e sem preconceitos. 

Serenismo. Não podemos esquecer, neste contexto, dos guias desorientadores e das So-

cins, a existência dos Serenões, componentes mais evoluídos das Sociedades Intrafísicas, contra-

pondo-se a tais desmandos. 

Gestações. Antes de tudo, a maturidade consciencial recomenda ser o mais inteligente, 

evolutivamente, exemplificarmos o possível de bom, através do emprego útil do cérebro propria-

mente dito, da megafraternidade e das gestações conscienciais. 

Revolução. Esta é a plataforma da revolução pacífica, intraconsciencial, exemplificativa, 

cosmoética e incruenta, objetivando a evolução da hiperacuidade de todos. 
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VI.  Acabativa 

 

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

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o guia desorientador, indicados para a expansão das abor-

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

1.  Achismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

2.  Amoralidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

3.  Autorregressismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

4.  Causa  perdida:  Perdologia;  Nosográfico. 

5.  Heterassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

6.  Indução  interconsciencial:  Conviviologia;  Neutro. 

7.  Interprisiologia:  Grupocarmologia;  Nosográfico. 

 

O  GUIA  DESORIENTADOR  GERA  A  PROLE  DE  DESORIEN- 
TADOS,  CONSCINS  E  CONSCIEXES,  EXPANDINDO  O  UNI- 
VERSO  DA  INTERPRISÃO  GRUPOCÁRMICA  ATRAVÉS  DE 

SÉCULOS,  MULTIVIDAS  E  ESTÁGIOS  BARATROSFÉRICOS. 
 

Questionologia. Você exerce algum papel, seja de vítima ou de algoz, mesmo incons-

ciente, no universo das manifestações dos guias amauróticos? Desde quando? 
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G U I A    D E    T U R I S M O    AU T O C O N S C I E N T E  
( C O N S C I E N C I O M E T R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O guia de turismo autoconsciente é o profissional técnico responsável pela 

transmissão de informações, orientação, acompanhamento e assistência a pessoas ou grupos em 

visita a determinado atrativo ou destino turístico, lúcido quanto às interações energéticas com os 

turistas e os ambientes, e às oportunidades de intercâmbio cultural multidimensional, interpretan-

do as experiências de trabalho como autopesquisa de campo pró-evolutiva. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo guia vem do idioma Gótico, widan, “juntar-se”, pelo idioma Latim, 

guidare, “guiar”. Surgiu no Século XV. O vocábulo turismo procede do idioma Inglês, tourism, 

“viagem de recreio; excursão a locais de interesse; serviços prestados aos turistas”. Apareceu no 

Século XIX. O elemento de composição auto deriva do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si 

próprio”. A palavra consciente provém do idioma Latim, conscientis, “ter conhecimento de algo”. 

Apareceu em 1881. 

Sinonimologia: 1.  Guia de turismo lúcido. 2.  Guia de turismo interassistencial. 3.  Guia 

de turismo cosmoético. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 16 cognatos derivados do vocábulo guia: des-

guiada; desguiado; desguiar; ex-guia; guiada; guiado; guiador; guiadora; guiagem; guiamento; 

guiante; guião; guiar; maxiguia; megaguia; miniguia. 

Neologia. As 3 expressões compostas guia de turismo autoconsciente, guia de turismo 

autoconsciente iniciante e guia de turismo autoconsciente maduro são neologismos técnicos da 

Conscienciometrologia. 

Antonimologia: 1.  Guia de turismo eletronótico. 2.  Guia de turismo dinheirista. 3.  Guia 

de turismo ilegal. 4.  Guia de turismo anticosmoético. 

Estrangeirismologia: o tour conductor (TC); o tour leader; o professionnel du guidage; 

o checklist; a recepção dos pax; os speeches; a apreciação highly recommended; o network inte-

rassistencial cosmoético; os flashes retrocognitivos. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao desempenho profissional interassistencial. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Autoconscienciometrologia; o holopensene do 

turismo internacional; o holopensene da profissão de guia; a diluição de contrapensenes; os gru-

popensenes; a grupopensenidade; os interpensenes; a interpensenidade; os pacipensenes; a paci-

pensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: o aproveitamento interassistencial do fato de ter o mundo vindo até você; os 

reencontros grupocármicos; a arrogância cultural; as reconciliações interconscienciais; o aprovei-

tamento da profissão para aprender idiomas; as ferramentas de monitoramento do próprio apren-

dizado; a comunicação frustrada; a ordem de serviço; a placa de boas-vindas; o detalhismo; o pós- 

-serviço; as férias pessoais; o ato de se pôr no lugar do turista; o bom humor fazendo a diferença; 

a omissão superavitária (omissuper) face às entidades de classe; a correção incontinente dos erros 

de abordagem; o enfrentamento pacífico de manifestações populares; a maturidade financeira;  

a autopesquisa ininterrupta; as pontoações profissionais autevolutivas; a profissão de guia de tu-

rismo como passo importante ao longo do eixo autoproexológico. 

 

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

da sinalética parapsíquica e energética pessoal; a assimilação simpática (assim); a assimilação an-
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tipática; a desassimilação simpática (desassim); as percepções energéticas de atrativos turísticos; 

as evocações de consciexes vinculadas ao ambiente visitado; as percepções de consciexes de to-

dos os matizes; a mobilização básica de energias (MBE) antes, durante e depois dos atendimen-

tos; o dejaísmo; a soltura energossomática; a Parabanhologia confirmando a ilação quanto à Gru-

pocarmologia Pessoal; a telepatia; a iscagem de consciexes doentias; as repercussões energéticas 

e parapsíquicas na chegada dos visitantes; as inspirações patrocinadas por amparadores de fun-

ção; as hipóteses acerca da holobiografia pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo profissão-proéxis; o sinergismo superação de preconcei-

tos–adaptabilidade pessoal; o sinergismo memória episódica–polineuroléxico profissional. 

Principiologia: o princípio ―o turista em primeiro lugar‖; o princípio ―os afins se atra-

em‖; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio de causa e efeito; o princípio do 

ressarcimento evolutivo; o princípio da restauração evolutiva; o princípio do holocarma das 

nações. 

Codigologia: o código de Ética do guia de turismo; o código de Ética para o Turismo 

da Organização Mundial do Turismo (OMT); o código pessoal de Cosmoética (CPC) do profissi-

onal de turismo. 

Teoriologia: a teoria da avaliação integral da consciência embasando a conscienciome-

tria do guia de turismo. 

Tecnologia: a disciplina de técnicas de trabalho nos cursos para formação de guia de tu-

rismo; a técnica da aproximação simples a fim de buscar consensos momentâneos. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Proéxis; o laboratório conscien-

ciológico da Evoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Guias de Turismo; o Colégio Invisível dos Consci-

enciômetras. 

Efeitologia: os efeitos multiexistenciais dos contatos interculturais multidimensionais; 

os efeitos das autoconvicções holobiográficas sobre o desenvolvimento da atividade profissional. 

Ciclologia: o ciclo da cadeia de intermediários entre o desejo do turista de visitar o des-

tino turístico e a visita propriamente dita; o ciclo da prática profissional refletida; a autorganiza-

ção perante o ciclo alta temporada–baixa temporada; o ciclo autocrítica-heterocrítica. 

Enumerologia: o guia local; o guia regional; o guia nacional; o guia de excursão inter-

nacional; o guia especializado em atrativos turísticos; o guia de ecoturismo; o guia de estrada.  

O turismo rural; o turismo de aventura; o turismo cultural; o turismo industrial; o turismo técnico- 

-científico; o turismo ecológico; o turismo social. 

Binomiologia: o binômio autogestão empresarial–metas pessoais; o binômio ganhos fi-

nanceiros–investimentos proexogênicos; o binômio cuidado pessoal–rotina de trabalho; o binô-

mio hábitos sadios–rotinas úteis; o binômio energia dos atrativos–energia dos turistas; o binô-

mio detalhismo-exaustividade; o binômio força presencial–laringochacralidade. 

Interaciologia: a interação labilidade parapsíquica–insciência parapsíquica; a intera-

ção conscins atendidas–nacionalidades atendidas; a interação benefícios-malefícios da profis-

são; a interação comportamentos irracionais–emoções inconscientes. 

Crescendologia: o crescendo das profissões poliglóticas professor de idiomas–guia de 

turismo–tradutor–intérprete de conferências; o crescendo monoglotismo-bilinguismo-trilinguis-

mo-poliglotismo; o crescendo patológico saturação-irritação-surto; o crescendo profissional bair-

rista–profissional universalista; o crescendo assistencial identificação do perfil do turista–trata-

mento adequado; o crescendo abrandamento do etnocentrismo–reperspectivação cultural; o cres-

cendo anotações pessoais–artigo–verbete–livro. 

Trinomiologia: o trinômio interassistencial acolhimento-orientação-encaminhamento. 

Polinomiologia: o polinômio formação-abertismo-assistência-profissionalismo; o poli-

nômio História-Geografia-Fauna-Flora-Política-Economia. 
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Antagonismologia: o posicionamento pessoal perante o antagonismo atos cosmoéticos  

/ atos anticosmoéticos presenciados na profissão; o antagonismo relativização cultural / acumpli-

ciamento interaprisionador; o antagonismo omissão superavitária / omissão deficitária; o anta-

gonismo recomposição grupocármica / interprisão grupocármica; o antagonismo rotina profissi-

onal antissomática / longevidade útil; o antagonismo pessimismo circundante / otimismo pessoal; 

o antagonismo Onirismologia / Projeciologia. 

Politicologia: as políticas de turismo nacionais e municipais. 

Legislogia: a Lei n
o
 8.623 de 28 de janeiro de 1993 dispondo sobre a profissão de guia 

de turismo na República Federativa do Brasil; o Decreto 946 de 1
o
 de outubro de 1993 regula-

mentando a Lei supracitada. 

Filiologia: a biofilia; a conscienciofilia; a culturofilia; a idiomatofilia; a conviviofilia;  

a cogniciofilia; a evoluciofilia. 

Sindromologia: a síndrome de burnout. 

Holotecologia: a turismoteca; a historioteca; a geografoteca; a bioteca; a economoteca; 

a politicoteca; a fozteca; a consciencioteca. 

Interdisciplinologia: a Conscienciometrologia; a Autopesquisologia; a Turismologia;  

a Poliglotismologia; a Proexologia; a Evoluciologia; a Interassistenciologia; a Holobiografologia; 

a Grupocarmologia; a Holoconviviologia; a Retribuiciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciex amparadora de função; a consciex guia amaurótica; a conscin 

lúcida; a isca humana lúcida; o ser interassistencial; a conscin líder. 

 

Masculinologia: o guia de turismo autoconsciente; o guia de turismo freelancer; o guia 

de turismo registrado; o guia de turismo na mesmice existencial (mesméxis); o guia desorienta-

dor; o guia de turismo publicado; o guia de turismo autorando; o ex-guia de turismo superavitário; 

o ex-guia de turismo deficitário; o guia de turismo excêntrico; o guia de turismo ornitólogo;  

o guia de turismo biólogo; o guia de turismo historiador; o guia de turismo enciclopédico; o guia 

de turismo versátil. 

 

Femininologia: a guia de turismo autoconsciente; a guia de turismo freelancer; a guia 

de turismo registrada; a guia de turismo na mesmice existencial (mesméxis); a guia desorientado-

ra; a guia de turismo publicada; a guia de turismo autoranda; a ex-guia de turismo superavitária;  

a ex-guia de turismo deficitária; a guia de turismo excêntrica; a guia de turismo ornitóloga; a guia 

de turismo bióloga; a guia de turismo historiadora; a guia de turismo enciclopédica; a guia de tu-

rismo versátil. 

 

Hominologia: o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens professionalis; o Homo 

sapiens polyglotticus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens historiographicus; 

o Homo sapiens conscientiometra; o Homo sapiens autolucidus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: guia de turismo autoconsciente iniciante = o profissional principiante na 

autopesquisa técnica; guia de turismo autoconsciente maduro = o veterano tanto na profissão 

quanto na Autopesquisologia. 

 

Culturologia: a cultura da hospitalidade; a práxis da Multiculturologia; a cultura da 

Conscienciometria Interassistencial; o posicionamento pessoal frente à convivência inevitável 

com os idiotismos culturais. 
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Autoconscienciometria. Consoante à Experimentologia, eis 35 especialidades e respec-

tivos questionamentos relevantes para a autopesquisa do guia de turismo profissional, enumeradas 

na ordem alfabética: 

01.  Acertologia. Você encara a profissão de guia qual oportunidade inestimável para re-

parar os erros do passado? Qual o público-alvo interassistencial mais atendido? 

02.  Afinizaciologia. Você já experimentou afinidade espontânea com as personalidades 

atendidas? Quais as conclusões pessoais a respeito? 

03.  Antropologia. Quais as vivências pessoais em relação ao binômio comunidades 

indígenas–turismo? Você tem opinião formada sobre o assunto? 

04.  Autevoluciologia. Você é guia de turismo do paradigma consciencial ou cartesiano? 

Você tira partido do Turismo para dinamizar a autevolução consciencial? 

05.  Autoconsciencioterapia. Quais fissuras conscienciais foram superadas a partir da 

profissão? 

06.  Autocriticologia. Você já presenciou exercícios de autocrítica cultural por parte dos 

turistas? Qual foi o resultado de tal exercício para os envolvidos? 

07.  Autodidatismologia. Você possui temas de pesquisa de campo para serem desen-

volvidos no exercício da profissão? Qual o nível do autodidatismo pessoal? 

08.  Auto-holobiografologia. Você conhece a história da profissão desde os primórdios 

registrados e o posterior desenvolvimento no país onde trabalha? Já examinou a auto-holobiogra-

fia desde tal perspectiva? Quais as hipóteses levantadas? 

09.  Autointencionologia. Você está consciente das intenções pessoais na interação com 

os turistas? O predomínio é da cosmoeticidade ou da anticosmoeticidade? 

10.  Autopesquisologia. Você realiza autopesquisa antes, durante e depois dos atendi-

mentos? Você registra tudo? Qual o destino dado por você aos achados? 

11.  Autopolineurolexicologia. Você aproveita a profissão de guia de turismo para de-

senvolver o poliglotismo? Quais os efeitos da profissão sobre o dicionário cerebral analógico po-

liglótico pessoal? 

12.  Autopresenciologia. Qual tipo de guia é você? Titânico ou tíbio? De qual maneira 

aplica você a força presencial perante os turistas? 

13.  Autoproexologia. Qual a relação estabelecida por você entre a profissão e a proé-

xis? A atividade de guia de turismo tem relação com a programação existencial pessoal? 

14.  Caracterologia. Você é mais do aventureirismo ou da excursão técnica? Quais são 

as vivências pessoais a respeito? 

15.  Civilizaciologia. Você se sente tal qual agente reeducador em prol da união dos 

povos? 

16.  Confluenciologia. Como aborda você as fronteiras e as pontes entre países distintos 

abrigando o mesmo atrativo turístico? Você as denomina pontos de união ou pontos de divisão? 

17.  Conviviologia. Você já sofreu hostilidade intercultural? E os turistas guiados por 

você? Quais os aprendizados pró-evolutivos advindos com a experiência? 

18.  Deontologia. Você alicia operadores das agências para conseguir os melhores traba-

lhos? Já refletiu sobre a interprisão grupocármica decorrente? 

19.  Dessomatologia. Você já presenciou a dessoma de turistas sob a própria responsabi-

lidade ou ao redor? Como lidou você com tal situação? 

20.  Gesconologia. Você já publicou artigo, verbete ou livro sobre a própria profissão? 

Sob qual paradigma? 

21.  Grupocarmologia. Você já vivenciou reencontros grupocármicos lúcidos? Homeos-

táticos, nosográficos ou neutros? Quais os saldos evolutivos? 

22.  Holopensenologia. Você acessa o holopensene do país dos turistas estrangeiros por 

meio do acoplamento áurico? Qual a qualidade das parapercepções obtidas? 

23.  Holossomatologia. Quais as repercussões holossomáticas pós-serviço sentidas por 

você? O trabalho de guia fortalece ou enfraquece você? 

24.  Homeostaticologia. Você vive para a profissão ou mantém o senso de orientação 

existencial? Você perde de vista os diferentes nichos da vida? 
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25.  Interassistenciologia. Como lida você com as gorjetas deixadas pelos turistas? Vo-

cê as prioriza ou as considera efeito colateral positivo? A resposta coaduna com os preceitos da 

interassistencialidade cosmoética? 

26.  Interculturologia. Você se coloca na posição de promotor de intercâmbios culturais 

mutuamente enriquecedores? Quais os saldos evolutivos dos esforços envidados? 

27.  Liderologia. Como exerce você o papel de líder na guiagem de grupos? Você explo-

ra o lado positivo ou o aspecto negativo das personalidades lideradas? 

28.  Megafocologia. Qual o maior interesse pessoal no desempenho do ofício de guia de 

turismo? 

29.  Mentalsomatologia. Você permanece impávido diante das piores adversidades? Já 

perdeu as estribeiras com turistas? 

30.  Multiculturologia. Você já vivenciou choque cultural franco com turistas? A situa-

ção foi resolvida de modo positivo ou negativo? 

31.  Pacifismologia. Você atua qual catalisador da cultura da paz ao derredor? 

32.  Perfilologia. Você busca ser interassistencial no trabalho, ou é profissional burocrá-

tico? 

33.  Trafarologia. Quais trafares pessoais se evidenciam na profissão? Qual o autome-

gatrafar bloqueando os progressos pessoais na profissão? 

34.  Traforologia. Quais trafores pessoais se evidenciam na profissão? O automegatrafor 

está alinhado com a atividade profissional? Você já vivenciou o megatrafor pessoal na profissão 

de guia de turismo? 

35.  Xenofobiologia. Como convive você com os turistas de etnias específicas? Você ali-

menta preconceitos ou sabe lidar com cada caso em particular? 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o guia de turismo autoconsciente, indicados para a expan-

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

sados: 

01.  Autocosmovisão  inventarial:  Paracosmovisiologia;  Neutro. 

02.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

03.  Autoportfolio  linguístico:  Inventariologia;  Neutro. 

04.  Compatibilidade  automotivação-trabalho:  Experimentologia;  Homeostático. 

05.  Escolha  da  carreira  profissional:  Proexologia;  Neutro. 

06.  Guia  desorientador:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Holanálise  da  conscin:  Holomaturologia;  Homeostático. 

08.  Poliglotismo  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

09.  Profissão  evitável:  Autodiscernimentologia;  Nosográfico. 

10.  Profissão  herdada:  Autoproexologia;  Neutro. 

11.  Profissional  dificultoso:  Conviviologia;  Nosográfico. 

12.  Síntese  conscienciométrica:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

13.  Técnica  do  autoinventariograma:  Autoconscienciometrologia;  Neutro. 

14.  Técnica  do  trinômio  automotivação-trabalho-lazer:  Intrafisicologia;  Neutro. 

15.  Teoria  do  megafoco  profissional:  Experimentologia;  Homeostático. 

 

O  GUIA  DE  TURISMO  AUTOCONSCIENTE  É  O  PROFIS-
SIONAL  LÚCIDO  PARA  A  IMPORTÂNCIA  DO  PRÓPRIO  

TRABALHO  ENQUANTO  OPORTUNIDADE  INTERASSISTEN-
CIAL  COSMOÉTICA  E  DE  ALAVANCAGEM  EVOLUTIVA. 
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, aproveita a profissão para fazer pesquisas cons-

cienciológicas? Você considera os colegas de profissão 1 dos públicos-alvo da proéxis? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  Falando Grego. Título Original: My Life in Ruins. País: EUA; & Espanha. Data: 2009. Duração: 94 min. 

Gênero: Comédia; & Romance. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português; & In-
glês (em DVD). Direção: Donald Petrie. Elenco: Nia Vardalos; Richard Dreyfuss; Alexis Georgoulis; Alistair McGowan; 

Harland Williams; Rachel Dratch; Caroline Goodall; Ian Ogilvy; Sophie Stuckey; María Botto; María Adánez; Brian Pa-

lermo; Jareb Dauplaise; Simon Gleeson; Natalie O’Donnell; Sheila Bernette; Ralph Nossek; Bernice Stegers; Rita Wilson; 
Ian Gomez; Takis Papamattheou; Serenella; Marta Schweizer; Maria Ripalda; Nacho Pérez; Nadav Malamud; Roland 

Sanden; Vassilis Psychogiopoulos; José María Sacristán; Alberto Santiago; Alex Spijksma; María José Goyanes; Jennifer 

Rope; Melina Kyriakopoulou; Denise Moreno; Lorin Dreyfuss; Abdeltif Louzar; Oreste Papadopol; Valentin Stoica; Ma-
carena Benites; Heather Blair; & Christina Mitropoulou. Produção: Jeff Abberley; Mark Albela; Julia Blackman; Mi-

chelle Chydzik Sowa; Peter Friedlander; Gary Goetzman; Tom Hanks; Nathalie Marciano; Denise O’Dell; Denis Pedrego-

sa; Peter Safran; & Rita Wilson. Desenho de Produção: David Chapman. Direção de Arte: Jonathan McKinstry. Rotei-

ro: Mike Reiss. Fotografia: José Luis Alcaine. Música: David Newman. Montagem: Patrick J. Don Vito. Cenografia: 

Sonia Aranzabal; & Christine Vlachos. Figurino: Lala Huete; & Lena Mossum. Efeitos Especias: César Abades; Reyes 

Abades; Óscar Abades; Germán García; Dimitris Gerpinis; Daniel Reboul; Tomás Urbán; & Joaquín Vergara. Compa-

nhia: 26 Films; & Kanzaman. Sinopse: Georgia é estadunidense e professora universitária, mas perdeu o emprego em 

Atenas. Arrumou serviço como guia de turismo, mas odeia o trabalho. Os turistas, a maioria estadunidenses, não querem 

saber de dados e datas históricas, pois gostam mesmo é de fazer compras. Todo grupo tem o casal pateta, o casal briguen-
to, o gorduchinho, a adolescente mal-humorada, as divorciadas procurando rapazes e o brincalhão. Com este grupo não  

é diferente, e ainda por cima o ônibus não tem ar-condicionado e o motorista é do tipo barbudo soturno. Graças à ami-  

zade inesperada feita no grupo, e depois de flores, sorvete e do Oráculo de Delfos, Georgia pode acabar descobrindo o kefi 
grego neste tour de 4 dias. 

 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Lima, Jackson; Na Terra das Muitas Águas; Autobiografia; 170 p.; 22 caps.; 19 x 14,5 cm; br.; S. E.; Foz 

do Iguaçu, PR; 1998; páginas 3 a 169. 
2.  Ribeiro, Antonio; Atairu: Um Breve Olhar sobre o Verdadeiro Brasil; Autobiografia; revisora Fátima Fer-

reira; 182 p.; 7 caps.; 2 enus.; 8 refs.; 18 x 12 cm; br.; S. E.; Foz do Iguaçu, PR; 2008; páginas 4 a 182. 

3.  Senac; Turismo no Brasil: Um Guia para o Guia; colaboradores Alexandre Raposo; Marcia Capella;  
& Cláudia Cardoso dos Santos; 184 p.; 13 caps.; 270 enus.; 275 ilus.; 1 mapa; 2 tabs.; glos. 100 termos; 5 apênds.; 28 x 21 

cm; br.; Senac; Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 168 a 176. 

4.  Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; revisor Alexander 
Steiner; 344 p.; 150 abrevs.; 106 assuntos das folhas de avaliação; 3 E-mails; 11 enus.; 100 folhas de avaliação; 1 foto; 

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 50. 

5.  Wyler, Lia; Línguas, Poetas e Bacharéis: Uma Crônica da Tradução no Brasil; 158 p.; 6 caps.; 4 enus.; 

27 fotos; 1 minibiografia; 2 tabs.; 106 refs.; 20 x 16 cm; br.; Rocco; Rio de Janeiro, RJ; 2003; páginas 29 a 49. 

 

O. M. 
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G U R U L A T R I A  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A gurulatria é o estado, condição ou qualidade do mestre espiritual ou líder 

carismático de seita religiosa na Índia e, por extensão, qualquer pessoa influente capaz de alimen-

tar a deificação de si própria pelos incautos, seguidores carentes, homens e mulheres. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo guru vem do idioma Sânscrito, guru, “pessoa grave”. Apareceu em 

1607. O elemento de composição latria deriva do idioma Grego, latreia, “serviço; serviço  

a 1 deus; culto; adoração”. Surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Idolatria. 2.  Dulia. 3.  Gurulatrose. 4.  Adoração de pessoa. 

Neologia. Os 3 vocábulos gurulatria, minigurulatria e maxigurulatria são neologismos 

técnicos da Parapatologia. 

Antonimologia: 01.  Antigurulatria. 02.  Antidolatria. 03.  Antidulia. 04.  Iconoclastia. 

05.  Ceticismo. 06.  Descrenciologia. 7.  Autopesquisologia. 8.  Desmistificação. 09.  Dessacrali-

zação. 10.  Refutaciologia. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Gurulatria: 

ignorantismo mútuo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os patopensenes; a patopensenidade; os demopensenes; a demopenseni-

dade. 

 

Fatologia: a gurulatria; a gurulatria explícita; a gurulatria messiânica; a gurulatria 

mística; a gurulatria filosófica; a gurulatria científica; a gurulatria artística; a gurulatria social;  

a gurulatrose; o megavício da gurulatria; a idolatria; a idolopatia; a antropolatria; o culto do Ho-

mem; a paixão exagerada; a mitificação; o consentimento da autodeificação; o despudor social; 

o proselitismo; as doutrinações; as mistificações; a veneração amaurótica; o totemismo; o acriti-

cismo; o carneirismo; as lavagens subcerebrais; as absurdidades religiosas; a imposição de cren-

ça; o salvacionismo infantil; as vassalagens; as bajulações; as loucuras religiosas; os suicídios co-

letivos; as automimeses; as grupomimeses; a deificação do ser humano; os fascínios de grupo;  

o culto paroxístico do líder totalitário; as sacralizações; a demagogia religiosa; a autoidolatria 

consentida; as cangas patológicas; o culto do trafarismo. 

 

Parafatologia: a heterassedialidade; os heterassédios grupais. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: a ausência do princípio da descrença. 

Enumerologia: a teosebia; a hagiografia; a dulia; a beatice; a tietagem; o fã-clube; a san-

tificação. 

Binomiologia: a ausência do binômio admiração-discordância. 

Interaciologia: a interação Descrenciologia-antigurulatria. 

Politicologia: a gurucracia; a genuflexocracia; a teocracia; a idolocracia; a antropo-

cracia. 

Filiologia: a teofilia; a mediunofilia. 

Fobiologia: a teofobia; a raciocinofobia. 

Maniologia: a teomania; a religiomania; a idolomania; a hagiomania. 
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Mitologia: os mitos de todas as naturezas e origens. 

Holotecologia: a guruteca; a psicossomatoteca; a dogmaticoteca; a psicopatoteca;  

a biografoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Conviviologia; a Sociologia; a Psicossomatolo-

gia; a Descrenciologia; a Refutaciologia; a Psicopatologia; a Psiquiatria; a Psicologia; a Cons-

ciencioterapia; a Heterassediologia; a Nosologia; a Nosografia; a Sofística; a Dogmatologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a multidão de fanáticos; a pessoa-objeto de culto; as vacas-gurus da bovi-

nolatria; a conscin genuflexa; as consréus idólatras; as legiões de fãs; as legiões de romeiros; as 

legiões de torcedores desportivos; a dupla ídolo humano–idólatra. 

 

Masculinologia: o guru; o guru messiânico; o asceta; o nagual; o sadu; o suami; o mis-

tagogo; o líder carismático; o ídolo vivo; o santo; o homem sacralizado; o ícone vivo; o monstro 

sagrado; o guia amaurótico; o líder teoterrorista; o fazedor de cabeças; o hipnotizador; o mentor 

egocêntrico; o aconselhador malintencionado; os seguidores de seitas; os idólatras; os fanáticos;  

o fã patológico; o torcedor de futebol patológico; o hooligan; o ditador; os homens-bomba; os gu-

rus belicistas; os gurus suicidas; o trágico reverendo Jim Jones (James Warren, 1931–1978), 

Guiana; o trágico pastor David Koresh (1959–1993), Wako, Texas, EUA; o trágico guru Joseph 

Mambro (1924–1994), Suíça; o trágico guru Luc Jouret (1947–1994), Quebec, Canadá; o trágico 

guru messiânico Marshal Applewhite (1931–1997), San Diego, Califórnia, EUA; o guru superdei-

ficado Sathya Sai Baba (1926–), Índia; os fanáticos; o anticonscienciólogo. 

 

Femininologia: as fanáticas; as macacas de auditório; a líder carismática; a guia amauró-

tica; a líder religiosa fanática; a fazedora de cabeças; a hipnotizadora; a mentora egocêntrica;  

a aconselhadora malintencionada; as seguidoras de seitas; as idólatras; a diretora do fã-clube; as 

fãs patológicas; as mulheres-bomba; a gestante-bomba; a anticonsciencióloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens gurulatricus; o Homo sapiens fanaticus; o Homo ob-

tusus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minigurulatria = a alimentação da dependência interconsciencial de qual-

quer assistido por parte do profissional, homem ou mulher, na área da saúde; maxigurulatria =  

a alimentação da dependência interconsciencial extrema do líder fanático da seita capaz de levar 

os dependentes até o suicídio coletivo. 

 

Culturologia: os idiotismos culturais. 

SEA. No contexto da Parapatologia, a gurulatria é distúrbio incluído no universo noso-

gráfico da síndrome da ectopia afetiva (SEA) ou dos amores errados. A dependência de gurus  

é tão grave quanto a depensência de drogas. 

Caracterologia. Pela ótica da Consciencioterapia, o maior responsável pela ocorrência 

da gurulatria é a própria pessoa egocêntrica do guru, ou seja, quem consente e até estimula ser ve-

nerado ou deificado ao modo dos deuses da Mitologia, acarretando, com tal atitude patológica,  

a condição da interprisão grupocármica no perpassar de múltiplas vidas humanas e longos sé-

culos. 

Descrenciologia. Segundo a Holomaturologia, a atitude teática, no cumprimento da 

tares, de informar racionalmente as realidades intra ou extrafísicas às pessoas interessadas, sem 

buscar persuadi-las ou convencê-las, mas mantendo a vivência do princípio da descrença (Des-

crenciologia) para todos, é completamente diferente da gurulatria ou da atitude de dependência 
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interconsciencial da tacon amaurótica ou da prática do assistencialismo de qualquer origem ou 

natureza. 

Alerta. Como tem sido repetido há décadas: o estudo da Conscienciologia não induz nin-

guém a ser dependente, não cria gurus, não se apresenta a Ciência qual dona da verdade e nem 

posa como curatudo ou panaceia. A Conscienciologia simplesmente aponta verdades relativas de 

ponta (verpons), lembrando às conscins lúcidas o aprendido, por si próprias, durante os Cursos 

Intermissivos (CIs) pré-ressomáticos. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a gurulatria, indicados para a expansão das abordagens 

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

1.  Acriticismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

2.  Antropolatria:  Somatologia;  Nosográfico. 

3.  Consciênçula:  Conscienciometrologia;  Nosográfico. 

4.  Credulidade:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

5.  Descrenciologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

6.  Guia  desorientador:  Parapatologia;  Nosográfico. 

7.  Subjugabilidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

A  IMERSÃO  PÓS-DESSOMÁTICA  NA  BARATROSFERA,   
OU  NO  MELEXÁRIO,  SÃO  AS  CONSEQUÊNCIAS  LÓGICAS  

INEVITÁVEIS  DAS  ATITUDES  DO  RESPONSÁVEL  POR  

ALIMENTAR  ALGUM  TIPO  DE  GURULATRIA  EM  ALGUÉM. 
 

Questionologia. Você alimenta qualquer manifestação gurulátrica a respeito de si pró-

prio ou por alguém? Já refletiu com profundidade sobre os prejuízos gerados pelas atitudes dessa 

natureza? 
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H A B I L I D A D E    I N A T A  
( P A R A G E N E T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A habilidade inata é a aptidão, competência, destreza ou faculdade adquiri-

da e desenvolvida pela consciência em retrovidas ou em períodos de intermissão, manifestando-se 

espontânea e naturalmente na ressoma intrafísica atual. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo habilidade é oriundo do idioma Latim, habilitas, “aptidão; destre-

za; habilidade; disposição”. Apareceu no Século XIV. O vocábulo inato provém do mesmo idio-

ma Latim, innatus, “nascido em ou sobre; natural; congênito”. Surgiu no Século XVII. 

Sinonimologia: 1.  Aptidão inata. 2.  Talento inato. 3.  Trafor inato. 4.  Habilidade para-

genética. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 15 cognatos derivados do vocábulo habilidade: 

auto-habilidade; auto-habilitação; hábil; habilidosa; habilidosidade; habilidoso; habilitação; 

habilitada; habilitado; habilitador; habilitadora; habilitante; habilitar; habilitável; neo-habili-

dade. 

Neologia. As 3 expressões compostas habilidade inata mínima, habilidade inata media-

na e habilidade inata máxima são neologismos técnicos da Parageneticologia. 

Antonimologia: 1.  Habilidade ordinária. 2.  Aptidão comum. 3.  Autexperiência cotidi-

ana. 4.  Inaptidão retrógrada. 

Estrangeirismologia: a open mind; o imprinting intermissivo; o reestabelecimento do 

rapport com a paraprocedência; o upgrade evolutivo; o know-how da seriéxis; o savoir-faire mul-

tiexistencial; o flashback retrocognitivo; o dejá-vù; as gifted children. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à recuperação de cons magnos. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Existem 

talentos multiexistenciais. Neoconceitos exigem talentos. 

Coloquiologia: o ato de levar jeito; a manha. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene do Curso Intermissivo (CI); os neopensenes; a neopenseni-

dade; os retropensenes; a retropensenidade; o autopensene inato raro; os genopensenes; a geno-

pensenidade; os paramnemopensenes; a paramnemopensenidade. 

 

Fatologia: a habilidade inata; as personalidades de qualidades especiais; os talentos pre-

coces; a habilidade tácita; a vocação pessoal; a memória hábil inata; a cognição latente; a vivência 

intelectual pessoal adquirida em retrossomas; as múltiplas inteligências inatas; os trafores mani-

festados desde tenra idade; a manifestação precoce de atitudes antagônicas aos idiotismos cultu-

rais mesológicos; as precocidades em geral; as aptidões inatas em relação aos neoaparelhos ele-

trônicos na Era Digital; a desenvoltura dos jovens frente à tecnologia avançada; as superdotações; 

a metacognição; a heurística pessoal; os gestos pessoais indicando comportamentos de retrovidas; 

a mundividência pessoal fundamentada em conceitos inatos incomuns; a lógica pessoal cosmoéti-

ca ínsita. 

 

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

ção lúcida; o autoparapsiquismo inato; as habilidades inatas adquiridas ao longo do Curso Inter-

missivo; a autobagagem holobiográfica; o revivalismo de aptidões, modos, costumes e ofícios ad-

quiridos em retrovidas; a automimese irracional de habilidades retrógradas atravancando o pro-

cesso evolutivo; a automimese racional e lúcida dinamizando o processo evolutivo; a autodileção 
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paragenética; as habilidades inatas funcionando enquanto desencadeadores de retrocognições;  

o macrossoma intelectual; o paramicrochip. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo cognição útil–discernimento cosmoético–comunicação 

clara; o sinergismo cérebro-paracérebro; o sinergismo estudo formal–autodidatismo contínuo;  

o sinergismo transcendente paracérebro dicionarizado–cérebro dicionarizado; o sinergismo re-

trossomas-Paragenética; o sinergismo erudição paraperceptiva vasta–dicionários paracerebrais 

extensos; o sinergismo autodiscernimento aplicado–calculismo cosmoético. 

Principiologia: o princípio da seriexialidade evolutiva; o princípio da autobagagem 

cognitiva sobreviver às dessomas; o princípio da autorrecuperação de cons magnos; o princípio 

do megafoco mentalsomático; o princípio do utilitarismo somático; o princípio teático 1% de 

parateoria–99% de paravivência; o princípio inexorável da aceleração da História Humana. 

Codigologia: o código paragenético; o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria das seriéxes; a teoria da holomemória pessoal; a teoria do holos-

soma; a teoria da inteligência evolutiva (IE); a teoria da recuperação de cons; a teoria da infor-

mação; a teoria da Paracerebrologia; a teoria da evolução consciencial mentalsomática; a teoria 

do paraconhecimento; as neoteorias acerca da inteligência. 

Tecnologia: a técnica da inversão existencial; a técnica da retrocognição; as mnemotéc-

nicas; a técnica do viver evolutivamente; a técnica da verificação dos resultados; as neotecnolo-

gias; a técnica da identificação da sinalética parapsíquica pessoal; a inteligência paratécnica. 

Voluntariologia: a qualificação das habilidades inatas propiciada pelo voluntariado 

conscienciológico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório 

conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia;  

o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Paraedu-

cação; o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica; o laboratório consciencioló-

gico da Paragenética. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Invexologia; o Colégio Invisível da Mnemossoma-

tologia; o Colégio Invisível da Parageneticologia; o Colégio Invisível da Seriexologia; o Colégio 

Invisível da Ressomatologia; o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível da Pa-

ra-História. 

Efeitologia: os efeitos do restringimento intrafísico; o efeito da reaplicação lúcida de 

habilidades inatas na aceleração da autoproéxis. 

Neossinapsologia: as neossinapses decorrentes do processo de recuperação de cons; as 

neossinapses transcendentes derivadas das paraneossinapses; as parassinapses retrocognitivas; 

o desenvolvimento precoce das neossinapses desencadeando a habilidade inata; a formação de 

neossinapses especializadas; as neossinapses geradoras de neoideias; as neossinapses heurísti-

cas adquiridas nas autovivências multidimensionais. 

Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP). 

Enumerologia: os talentos inatos; os autopensenes inatos; os condicionamentos inatos; 

os vínculos inatos; os afetos inatos; os costumes inatos; as virtudes inatas. 

Binomiologia: o binômio paraperceptibilidade-mentalsomaticidade; o binômio Cronê-

mica-Proxêmica; o binômio rapport-automimese; o binômio preceito cosmoético–saber extrafísi-

co; o binômio parateoria-paraprática; a autoconscientização quanto ao binômio conhecimento- 

-responsabilidade; o binômio memória ancestral–memória atual; o binômio Autoconscienciome-

trologia-Autoparapercepciologia. 

Interaciologia: a interação Paragenética-Genética; a interação neoideias-Proxêmica;  

a interação neoparadigma-Neociência; a interação holobiografia-holomemória; a interação pro-

éxis-paraprocedência; a interação faculdades mentais–parapercepções extrassensoriais; a inte-

ração dos recebimentos das ferramentas úteis à proéxis; a interação raciocínio-memória. 
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Crescendologia: o crescendo habilidade inata–neo-habilidade; o crescendo ideia ina-

ta–neoideia; o crescendo autesforço intelectual–solução genial; o crescendo talentos latentes– 

–poderes dinâmicos; o crescendo evolutivo reproduzir-aprimorar; o crescendo autorganização- 

-memória-retrocognição; o crescendo planejamento extrafísico–realização intrafísica; o crescen-

do evolutivo. 

Trinomiologia: o trinômio intelecção-cognição-ousadia no domínio da neo-habilidade;  

o trinômio neoideias-neoverdades-neologismos; o trinômio ideia original–experimentação– 

–síntese; o trinômio paraintelecção-paracognição-holomemória; o trinômio Cogniciologia-Auto-

cogniciologia-Paracogniciologia; o trinômio coleta–armazenamento–recuperação de informa-

ções; o trinômio utilitarismo-pragmatismo-calculismo em bases cosmoéticas. 

Polinomiologia: o polinômio talento-cognição-perícia-qualificação; o polinômio habili-

dades-deficiências-práticas-realizações; o polinômio retrobiografia-retrovidas-retrossomas-re-

tropensenes; o polinômio horas-dias-décadas-vidas (autorrevezamento multiexistencial); o poli-

nômio sentido-intensidade-velocidade-aceleração investido na autevolutividade; o polinômio au-

tocognição-auto-habilidade-autocriatividade-automotivação-autorresolutividade; o polinômio 

ortocognição-ortointenção-ortoconduta-ortopráxis. 

Antagonismologia: o antagonismo habilidade inata / habilidade intrafísica; o antago-

nismo verpon / verdade absoluta; o antagonismo neofobia psicossomática / neofilia mentalsomá-

tica; o antagonismo habilidade útil / habilidade fútil; o antagonismo vida humana / vida inter-

missiva; o antagonismo automimese homeostática / automimese nosográfica; o antagonismo me-

mória / hipomnésia; o antagonismo bagagem dos talentos / bagagem das deficiências; o antago-

nismo retro-habilidades úteis / autorregressismo. 

Politicologia: a lucidocracia; a parapsicocracia; a talentocracia; a cosmoeticocracia. 

Legislogia: as leis básicas da evolução; a lei do transformismo; a lei do retorno; a lei do 

movimento ininterrupto; a lei de ação e reação; a lei do maior esforço parapsíquico; as leis da 

interação Paragenética-Genética. 

Filiologia: a evoluciofilia; a cronofilia; a mnemofilia; a parapsicofilia; a cogniciofilia. 

Sindromologia: a síndrome do estrangeiro; a síndrome da mesmice. 

Mitologia: o mito do talento recebido sem autesforço. 

Holotecologia: a retrocognoteca; a parapercepcioteca; a intermissioteca; a invexoteca;  

a mnemoteca; a historioteca; a laboroteca; a biografoteca; a potencioteca; a conscienciometro-

teca. 

Interdisciplinologia: a Parageneticologia; a Autorretrocogniciologia; a Parapercepciolo-

gia; a Holomnemônica; a Intermissiologia; a Conscienciometrologia; a Autodiscernimentologia;  

a Holobiografologia; a Seriexologia; a Evoluciologia; 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 semiconsciex; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o agente retrocognitor inato; o inversor existencial; o músico; o pintor; 

o escritor; o compositor austríaco Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791); o compositor polo-

nês Frédéric François Chopin (1810–1849); o artista e cientista italiano Leonardo da Vinci (1452–

–1519); o cientista britânico Isaac Newton (1643–1727); o acoplamentista; o amparador intrafísi-

co; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro 

evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o proexista; o proexólogo; o reedu-

cador; o epicon lúcido; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o ma-

xidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o proje-

tor consciente; o sistemata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetógrafo; o voluntário;  

o tocador de obra; o homem de ação. 
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Femininologia: a agente retrocognitora inata; a inversora existencial; a musicista;  

a pintora; a escritora; a enfermeira britânica Florence Nightingale (1820–1910); a cientista polo-

nesa Maria Sklodowska (Marie Curie) (1867–1934); a filósofa, matemática e astrônoma Hipácia 

de Alexandria (370–415); a cantora estadunidense Jackie Evancho (2000–); a acoplamentista;  

a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopoli-

ta; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a proexista;  

a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reci-

clante existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; 

a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbe-

tógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens automimeticus; o Homo sapiens retrocognitor; o Homo 

sapiens retropensenicus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapi-

ens proexologus; o Homo sapiens parapsychicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: habilidade inata mínima = a execução de tarefas cotidianas com facilida-

de acima da média; habilidade inata mediana = a superdotação nas Ciências Exatas; habilidade 

inata máxima = a aplicação proexológica lúcida do megatrafor inato adquirido em retrovidas. 

 

Culturologia: a cultura da Holomnemônica; a cultura da valorização dos talentos. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a habilidade inata, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Agente  retrocognitivo  inato:  Invexologia;  Homeostático. 

02.  Autobagagem  holobiográfica:  Holobiografologia;  Neutro. 

03.  Autopensene  inato  raro:  Autopensenologia;  Homeostático. 

04.  Autorretrocognição:  Mnemossomatologia;  Neutro. 

05.  Indução  intermissiva:  Intermissiologia;  Homeostático. 

06.  Memória  básica:  Holomnemônica;  Neutro. 

07.  Mimeticologia:  Intrafisicologia;  Neutro. 

08.  Paracerebrologia:  Holossomatologia;  Homeostático. 

09.  Personalidade  de  qualidades  especiais:  Perfilologia;  Neutro. 

10.  Propulsor  da  invéxis:  Invexometrologia;  Homeostático. 

11.  Revivalismo:  Parassociologia;  Neutro. 

12.  Tendência  inata:  Parageneticologia;  Neutro. 

 

A  RECUPERAÇÃO  DAS  HABILIDADES  INATAS  ÚTEIS 
E  COSMOÉTICAS,  DESDE  A  JUVENTUDE,  CONSTITUI  PO- 
TENTE  DINAMIZADOR  DA  AUTEVOLUÇÃO,  FAVORECENDO 

A  APLICAÇÃO  DOS  TRAFORES  RUMO  AO  COMPLÉXIS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já identificou as habilidades inatas pessoais? 

Quais proveitos evolutivos e cosmoéticos vem obtendo com tais trafores? 

 

A. A. G. 
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H Á B I T O    E V O L U T I V O  
( E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O hábito evolutivo é a aptidão, tendência ou disposição duradoura adquiri-

da pela repetição frequente de certos atos, rotinas ou tarefas úteis, saudáveis e salubres de modo  

a fixar ou automatizar comportamentos coesos, coerentes e cosmoéticos, gerando aperfeiçoamen-

to, facilidade e regularidade no agir da consciência, individual ou coletivamente, em condição de 

continuidade e economicidade de esforços. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo hábito vem do idioma Latim, habitus, “estado (do corpo); complei-

ção; modo de ser; estado; natureza; postura; exterior, aspecto; modo de vestir; traje; disposição 

(dos ânimos)”. Surgiu no Século XVIII. O vocábulo evolutivo provém do idioma Francês, évolutif 

de évolution, e este do idioma Latim, evolutivo, “ação de percorrer, de desenrolar”. Apareceu em 

1873. 

Sinonimologia: 1.  Hábito sadio. 2.  Costume evolutivo. 3.  Disposição evolutiva.  

4.  Hábito cosmoético. 5.  Rotina evolutiva; rotina útil. 6.  Praxe saudável. 7.  Conduta usual hí-

gida. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 16 cognatos derivados do vocábulo hábito: Ha-

bitologia; habituação; habituada; habituado; habitual; habitualidade; habitualismo; habituante; 

habituar; habitude; habitudinário; mega-hábito; mini-hábito; neo-hábito; para-hábito; retro-há-

bito. 

Neologia. As duas expressões compostas hábito evolutivo mínimo e hábito evolutivo má-

ximo são neologismos técnicos da Evoluciologia. 

Antonimologia: 01.  Hábito antievolutivo. 02.  Hábito anticosmoético. 03.  Hábito doen-

tio. 04.  Costume nocivo; costume prejudicial. 05.  Balda. 06.  Conduta diária imoral. 07.  Rotina 

inútil. 08.  Automatismo improdutivo. 09.  Mania antievolutiva. 10.  Vício. 

Estrangeirismologia: o habitus social; o aluno habitué nas tertúlias da Conscienciolo-

gia; o right time evolutivo; a prâksis da interassistencialidade; o upgrade da rotina diuturna; o su-

peravit evolutivo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à autodeterminação das priorizações evolutivas. 

Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Há hábitos 

antiproéxis. Maturidade exige priorização. Mania não, organização. Vontade: alavanca consci-

encial. 

Coloquiologia. Eis expressão coloquial associada ao hábito evolutivo: – Sua atitude de-

termina sua altitude. 

Citaciologia. Seguem 6 citações contributivas à temática: – Nós somos aquilo que faze-

mos repetidamente. Excelência, então, não é um modo de agir, mas um hábito (Aristóteles, 384– 

–322 a.e.c.). O hábito é o melhor mestre em todas as coisas (Plínio, 23–79 e.c.). Nada é mais 

forte que o hábito (Ovídio, 43 a.e.c.–18 e.c.). Não é na novidade mas no hábito que descobrimos 

os maiores prazeres (Raymond Radiguet, 1903–1923). Lamentavelmente, os bons hábitos são 

muito mais fáceis de serem abandonados do que os maus (Wiliam Maugham, 1874–1925).  

É mais fácil vencer um mau hábito hoje do que amanhã (Confúcio, 551–479 a.e.c.). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da otimização cronêmica; os ortopensenes; a orto-

pensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os evo-

luciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; a retilinearidade 

da autopensenidade evolutiva; a autopensenização pró-fluxo cósmico. 
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Fatologia: o hábito evolutivo; as rotinas saudáveis vincadas; a maturação e reforço do 

hábito pela repetição diária; o poder do hábito saudável e cosmoético nas atividades diárias pró- 

-evolutivas; os hábitos das pessoas altamente eficazes e eficientes; a Ciência da formação e trans-

formação dos hábitos; a gerência pessoal do tempo em favor da evolução de todos; o uso mental-

somático do tempo; a multiplicação do rendimento consciencial; a prática repetitiva evolutiva;  

a otimização máxima dos potenciais de aprendizado; a otimização das atividades diárias; a prática 

diária útil; o hobby evolutivo interassistencial; a autodisciplina sendo a segunda natureza humana; 

a antidispersão invexológica; a coerência ética da consciência cosmoética; a ortoconduta diária;  

a eliminação das amizades ociosas; a exemplificação homeostática silenciosa; a Ideologia ou Fi-

losofia de Vida da consciência mais lúcida; a incorruptibilidade pessoal; a participação nas mini-

tertúlias e megatertúlias conscienciológicas diárias; a motivação e satisfação constantes nas roti-

nas diárias; os bons hábitos; os hábitos dos indivíduos, das empresas e de sociedades; as rotinas 

intelectuais diárias para estudar e pesquisar; a rotina de escrever diariamente; os hábitos de higie-

ne pessoal; o caso da Pepsodente com a prática diária da escovação de dentes; os hábitos sadios 

conjuntos da dupla evolutiva; o hábito evolutivo da assistência incondicional; o hábito de manter 

a conscienciometria atualizada; a dinamicidade evolutiva; a saúde holossomática da consciência; 

a urbanidade sadia; as atitudes cosmoéticas; o aprimoramento dos limites evolutivos; o aproveita-

mento das oportunidades evolutivas; o catalisador motivacional; a não complacência às banalida-

des do rolo compressor das inutilidades gerais; o continuísmo diante dos amparadores; o dinamis-

mo existencial; o ato de levar de eito as atividades pessoais, profissionais e conscienciais; o teste 

de automaturidade no convívio diário; o treinamento diário e os ajustes pessoais; a rotina tauto-

métrica; a autovigilância quanto ao mau hábito; a automimese desnecessária; a dispersividade;  

a ectopia diária contínua; a rotina de estagnação mentalsomática; a rotina pseudoutilitária; a hipe-

ragenda multiocupada; a indisciplina pessoal; a irregularidade moral; a acrasia; a mesméxis;  

a monotonia viciante; a negligência; a norma coletiva antievolutiva; a contínua perda de tempo  

e oportunidades; o passatempo-perdetempo; a pusilanimidade; o desregramento ético; o gersismo; 

o lixo mental diário; o vício antievolutivo; o vício moral; o hábito evolutivo e a predisposição  

à consecução da maxiproéxis; a produtividade na realização da proéxis, visando o compléxis;  

a superação de trafares e reforço de trafores pelos hábitos evolutivos; a megaoportunidade 

evolutiva diária; a megautilidade evolutiva. 

 

Parafatologia: a autovivência diuturna do estado vibracional (EV) profilático; a sinaléti-

ca energética e parapsíquica pessoal; o hábito de registrar as sinaléticas; a ajustabilidade do auto-

parapsiquismo à vida cotidiana; o hábito do aproveitamento das oportunidades multidimensio-

nais; a pararrotina útil; a prática diária da tenepes; o estabelecimento da ofiex; os hábitos sadios 

parapsíquicos; o convívio coerente com os amparadores extrafísicos de função; a utilização eficaz 

dos parafenômenos; o paraconvívio sadio; a diminuição e otimização da conta holocármica multi-

existencial; os para-hábitos interassistenciais; as posturas responsáveis multidimensionalmente. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo córtex cerebral–cerebelo–psicomotricidade; o sinergis-

mo cérebro-paracérebro; o sinergismo paraperceptibilidade veterana–intelectualidade útil–co-

municabilidade avançada. 

Principiologia: o princípio da Cosmoética enquanto hábito evolutivo sadio; o princípio 

de se viver melhor a cada dia; o princípio da prioridade pelo livre arbítrio; o princípio da priori-

dade compulsória; o princípio do determinismo evolutivo; o princípio da proficuidade; o princí-

pio da proficuidade parapsíquica; o princípio do utilitarismo cosmoético; os princípios organiza-

cionais da Conscienciometrologia; o princípio básico da acuidade das priorizações; o princípio 

da produtividade sadia; o princípio da utilidade. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) na consolidação dos hábitos evolu-

tivos; os códigos de conduta; o código de princípios pessoais cosmoéticos. 

Teoriologia: a teoria da evolução consciencial; as teorias de saúde. 
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Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente; a técnica das 50 vezes mais; a técnica do 

hábito da leitura; a técnica da listagem das atividades antievolutivas; a técnica da rotina criati-

va; a técnica do detalhismo; a técnica das recorrências evolutivas; a paratecnologia interassis-

tencial; os paraconstructos-chave na Paratecnologia das priorizações evolutivas interdimensio-

nais; a paramnemotécnica; a técnica do aproveitamento máximo do tempo existencial; a técnica 

dos 20 EVs diários; a técnica da evitação da cultura inútil; a técnica para a incorporação à pa-

ragenética de atributos das consciências. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico; o vínculo consciencial no voluntari-

ado proexológico; o paravoluntariado. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório 

conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da autorganização;  

o laboratório conscienciológico da Cosmoética; o laboratório conscienciológico da tenepes;  

o laboratório conscienciológico da ofiex pessoal; o laboratório conscienciológico das técnicas 

projetivas. 

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

ciologia; o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível dos Parapercepciologistas;  

o Colégio Invisível da Despertologia; o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisí-

vel da Longevidade; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia. 

Efeitologia: o efeito Hulk no estabelecimento dos hábitos evolutivos; os efeitos positivos 

da manutenção dos hábitos evolutivos; o efeito evolutivo interassistencial diário das práticas da 

tenepes. 

Neossinapsologia: a consolidação das neossinapses a partir do binômio neohábitos evo-

lutivos–neorrotinas interassistenciais; as neossinapses construindo neorrotinas úteis. 

Ciclologia: o ciclo agir bem–sentir-se bem; o ciclo evolutivo do hábito pessoal e grupal; 

o ciclo evolutivo tenepes-desperticidade-ofiex; o ciclo sementeira–colheita evolutiva. 

Enumerologia: a manutenção dos hábitos evolutivos; a revisão dos hábitos improduti-

vos; a extinção dos hábitos patológicos; a priorização dos hábitos proexológicos; a qualificação 

dos hábitos sadios; a retomada dos bons hábitos esquecidos; a interação rotina-hábito-progresso. 

Binomiologia: o binômio hábito evolutivo–investimento evolutivo; o binômio hábitos 

saudáveis–rotinas úteis; o binômio progresso constante–hábito evolutivo atuante; o binômio efi-

ciência–eficácia; o binômio trabalho intelectual–trabalho braçal; o binômio tempo–esforço;  

o binômio autorganização-heterorganização. 

Interaciologia: a interação perseverança–hábito evolutivo; a interação proficuidade– 

–hábito evolutivo; a interação hábitos evolutivos intrafísicos–hábitos evolutivos extrafísicos;  

a interação atitude-ação-resultado; a interação estímulo-resposta; a interação dos hábitos 

evolutivos passados-presentes-futuros no processo evolutivo individual e grupal; a interação 

dinamismo-paciência. 

Crescendologia: o crescendo repetição-aprimoramento-consolidação do hábito evoluti-

vo; o crescendo escrita-psicografia-pangrafia; o crescendo evolutivo do aprendizado incompe-

tência inconsciente–incompetência consciente–competência consciente–competência inconscien-

te; o crescendo recexológico retrorrotinas inúteis–rotinas úteis–pararrotinas úteis. 

Trinomiologia: o trinômio autodiscernimento-automotivação-autorganização; o trinô-

mio consciência–temporalidade–dimensões evolutivas; o trinômio intencionalidade-perspectiva- 

-prospectiva; o trinômio curto prazo–médio prazo–longo prazo; o trinômio planejamento-conse-

cução-resultados; o trinômio automotivação-trabalho-lazer transformando todo minuto em minu-

to evolutivo; o trinômio repetição prolífica–rotina proveitosa–hábito evolutivo; o trinômio deixa 

(estímulo)-rotina-recompensa; o trinômio hábitos intelectuais–hábitos motores–hábitos morais. 

Polinomiologia: o polinômio da consciência madura-veterana-lúcida-ativa; o polinômio 

manhã-tarde-noite-madrugada; o polinômio cronoevoluciológico segundos-minutos-horas-dias- 

-meses-anos-décadas-vidas bem vividos. 

Antagonismologia: o antagonismo hábito / vício; o antagonismo hábito / instinto; o an-

tagonismo rotina redonda / rotina viciada; o antagonismo hábito produtivo / hábito dispersivo;  

o antagonismo hábitos básicos / hábitos complexos; o antagonismo hábito dinâmico / hábito cro-
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nicificado; o antagonismo hábito evolutivo / hábito estagnante; o antagonismo hábito autoliber-

tador / hábito autescravizador; o antagonismo hábito prazeroso / hábito entediante; o antagonis-

mo hábito sadio / hábito patológico; o antagonismo rotinas comuns / rotinas personalizadas;  

o antagonismo rotinas eletivas / rotinas compulsórias. 

Paradoxologia: o paradoxo de o período gasto com planejamento e documentação eco-

nomizar tempo; o paradoxo da rotina dinâmica; o paradoxo da liberdade consciencial haurida 

na consolidação de hábitos sadios; o paradoxo autoconsciência máxima–tempo existencial míni-

mo; o paradoxo de o tempo ser o bem mais valioso e o mais perecível. 

Politicologia: a lucidocracia; a discernimentocracia; a evoluciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço; a lei do retorno evolutivo. 

Filiologia: a evoluciofilia; a parapsicofilia; a sociofilia; a rotinofilia; a xenofilia; a neofi-

lia; a conviviofilia. 

Maniologia: a mania de procrastinar os hábitos evolutivos. 

Holotecologia: a metodoteca; a experimentoteca; a pesquisoteca; a cronoteca; a recino-

teca; a evolucioteca; a teaticoteca. 

Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Rotinologia; a Habitologia; a Paracronologia;  

a Autexperimentologia; a Holomaturologia; a Mentalsomatologia; a Proexologia; a Percepciolo-

gia; a Interassistenciologia; a Tenepessologia; a Taristicologia; a Autopriorologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

al; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

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

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

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens autoconscientialis; o Homo sa-

piens autodeterminator; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo 

sapiens eruditus; o Homo sapiens exemplologus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo 

sapiens organisatus; o Homo sapiens temporalis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: hábito evolutivo mínimo = a escrita de 10 pensatas por dia; hábito evolu-

tivo máximo = a escrita de 50 pensatas por dia. 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

11731 

Culturologia: a cultura da Cosmoética; a cultura universalista; a cultura da Autexperi-

mentologia; a cultura da Parapercepciologia Interassistencial; a cultura útil; a cultura do positi-

vismo; a cultura da intercompreensão; a cultura da grupalidade; a cultura da interassistencia-

lidade. 

 

Evitaciologia. De acordo com a Holomaturologia, a consciência, para otimizar os hábi-

tos evolutivos, deve estar atenta às diversas armadilhas antievolutivas, acobertadas e mascaradas 

nas atividades diárias, por exemplo, as 6 listadas em ordem funcional: 

1.  TV: as novelas, seriados, futebol e filmes pueris. “A TV é o ópio do povo”. 

2.  Computadores: as redes sociais e chats (Facebook, Twitter, Skype, Google Talk, 

MSN e E-mail). A diferença entre o veneno e o remédio é a dosagem. 

3.  Games: os jogos belicistas ou sexuais. 

4.  Rádio: os programas insossos e pueris (piadas e religiosidade). 

5.  Ócio: a ociosidade improdutiva; as amizades ociosas; os excessos de festas sociais. 

6.  Acédia: a tibieza. Por exemplo, o ato de desistir do exercício físico pela manhã cedo. 

A decisão de nunca deixar de fazer alguma coisa por preguiça. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Autopesquisologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 30 

autoquestionamentos relativos a hábitos evolutivos: 

01. Alimentação. Cultivo alimentação saudável no dia a dia? O peixe morre pela boca. 

02. Arquivamento. Mantenho o cosmograma pessoal atualizado? A vocação arquivísti-

ca é a preparação do holopensene das ideias de ponta. 

03. Autodidatismo. Cultivo escolaridade formal com autodidatismo multidisciplinar 

para o resto da vida? Ainda pago cursos para superar a falta de disciplina autodidática? 

04. Bioenergética. O rastro energético pessoal é positivo? Sou mais bombeiro ou incen-

diário? Ajudo ou atrapalho, estimulo ou desanimo, afraco ou impilo os outros? 

05. Cérebro. Exercito o cérebro com a neuróbica, a nova ciência do exercício do cére-

bro. Exercícios neuróbicos podem ajudar a prevenir a perda de memória e aumentar a capacidade 

mental. 

06. Comunicação. Pratico exposições poliglotas sadias nas oportunidades do dia a dia? 

Domino fluentemente, no cotidiano, 3 idiomas práticos? 

07. Continuismo. Aplico a manutenção funcional das coisas iniciadas por mim? 

08. Cosmoética. Exerço, de modo constante, a autoincorruptibilidade cosmoética lúci-

da, intra e extrafisicamente? 

09. Curiosidade. Estimulo a curiosidade sadia quanto aos temas de pesquisa pessoais  

e dos outros, visando a complementação mútua com troca de ideias úteis? Pratico a tares horizon-

tal? 

10. Escrita. Mantenho o hábito de ler e escrever diariamente, em rotina imperturbável  

e autoimposta? Os resultados têm sido significativos? Se não vai assistir não precisa ser escrito. 

11. Exercícios. Sou adepto ao sedentarismo mórbido? Ainda cultivo desculpas para não 

fazer exercícios físicos continuamente? 

12. Extrafísico. Mantenho lucidez periódica nas experiências extrafísicas? 

13. Férias. Mantenho períodos de férias, visando a diminuição do estresse negativo? 

14. Ferramentas. Sei utilizar conjunto adequado de ferramentas saudáveis para agiliza-

ção de atividades rotineiras, sem ser escravo submisso da tecnologia? Não levaremos nada físico 

após a dessoma. 

15. Fichamento. Componho, continuamente, fichamentos bibliográficos no papel ou 

computador? 

16. Holoteca. Mantenho holoteca pessoal com artefatos selecionados e úteis para aces-

so, tanto pessoal, quanto grupal? Aproveito as oportunidades sincrônicas para aquisição de novos 

artefatos do saber? 

17. Interassistência. Exerço ininterruptamente interassistência parapsíquica, auxiliada, 

ou não, por amparadores intra e extrafísicos de função? 
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18. Labcon. Encaro a rotina diária na condição de laboratório consciencial ambulante 

24 horas por dia? Acuidade nas percepções exige atenção e dedicação. 

19. Laboratórios. Aproveito a oportunidade dos laboratórios da Conscienciologia, nos 

campi das ICs, enquanto fonte de autorreflexão e reciclagem intraconscienciais? Possuo local em 

casa com a função de laboratório autorreflexivo? 

20. Listagens. Confecciono listagens úteis e de acesso fácil? Sei do prioritário no atual 

momento evolutivo? 

21. Motivação. Mantenho lazer semanal útil e atividade profissional prazerosa além de 

outras atividades sincronizadas à proéxis? Cultivo o trinômio motivação-trabalho-lazer? A evolu-

ção da personalidade exige trabalho consciencial incessante e multímodo. 

22. Música. Utilizo tecnicamente a música para estimular partes do cérebro? A música 

barroca pode estimular a capacidade de memorização. 

23. Neofilia. Aproveito as oportunidades para cultivar novos hábitos evolutivos? 

24. Parapsiquismo. Procuro tirar o máximo de proveito das experiências parapsíquicas, 

energéticas e multidimensionais no dia a dia? 

25. Registro. Percebo e registro as sincronicidades multimensionais, aprendendo com 

elas? 

26. Saúde. Realizo exames médicos periódicos e gerenciamento autodidático da fisiolo-

gia e parafisiologia holossomática? 

27. Tenepes. Pratico a tenepes? Sendo praticante da tenepes, estou continuamente em 

busca de maior interação com os amparadores de função para o aperfeiçoamento da interassisten-

cialidade? 

28. Tertúlias. Procuro participar, ativa e diariamente, presencial ou remotamente, das 

tertúlias diárias? Em caso de necessidade, procuro o acervo gravado para download? 

29. Viagens. Aproveito os momentos antes, durante e depois de viagens programadas? 

Evito desgastes naturais decorrentes da carga elevada de viagens (aumento do peso, sujeiras do-

mésticas, reparos na casa, omissões sociais, desatualizações pessoais, pagamento de contas, cor-

respondências atrasadas)? O professor itinerante da Conscienciologia, praticante da tenepes, tem 

especial interesse pela manutenção funcional das coisas. 

30. Voluntariado. Exerço o voluntariado e paravoluntariado em instituições interassis-

tenciais? 

 

Conclusiologia. Primeiro, iniciar o empreendimento é sempre mais fácil; segundo, man-

ter o empreendimento, até concluí-lo bem, é mais difícil; terceiro, manter atualizadas e entrosadas 

as frentes de trabalho do empreendimento exige mais competência. O cultivo de novos hábitos 

evolutivos requer lucidez, disciplina e perseverança. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o hábito evolutivo, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Alternância  de  tarefas:  Alternanciologia;  Neutro. 

02.  Ânimo  extra:  Autorrecexologia;  Homeostático. 

03.  Antimonotonia:  Recexologia;  Homeostático. 

04.  Aproveitamento  do  tempo:  Autoproexologia;  Homeostático. 

05.  Autossuficiência  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06.  Continuísmo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

07.  Holopensene  criativo:  Heuristicologia;  Homeostático. 

08.  Interação  conscin-ofiex:  Ofiexologia;  Homeostático. 

09.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

10.  Recorrência:  Autevoluciologia;  Neutro. 
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11.  Repetição  paciente:  Experimentologia;  Homeostático. 

12.  Rotina  redonda:  Rotinologia;  Homeostático. 

13.  Rotina  útil:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

14.  Turno  intelectual:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

15.  Vício:  Etologia;  Nosográfico. 

 

A  MANUTENÇÃO  DE  HÁBITOS  INTERASSISTENCIAIS  PRE-
DISPÕE  A  ALAVANCAGEM  EVOLUTIVA  CONSTANTE,  POR  

MEIO  DO  APROVEITAMENTE  DE  CADA  OPORTUNIDADE  

MULTIDIMENSIONAL-HOLOSSOMÁTICA-MULTIEXISTENCIAL. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, cultiva novos hábitos evolutivos todos os dias? 

Qual a extensão, a aplicabilidade, os autesforços e autodesempenhos? 

 
Audiografia  Específica: 

 

1.  Abraham, Robert; Mega Memory: Curso de Memorização; 9 fitas; Distribuição: Brazil Connection; Insti-

tuto Alberione; São Paulo, SP; 2000. 
2.  Idem; Método de Aprendizado de Idiomas Power Phonics; 7 fitas; São Paulo, SP; 1999. 

 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Covey, Stephen R.; Os Sete Hábitos das Pessoas altamente Eficazes (The Seven Habits of highly Effective 

People); trad. Alberto Cabral Fusara; & Márcia do Carmo Felismino Fusaro; 440 p.; 4 partes; 7 caps.; 10 citações; 1 dia-
grama; 26 enus.; 1 esquema; 1 foto; 32 ilus.; 1 microbiografia; 10 tabs.; 2 apênds.; 20,5 x 12,5 cm; br.; 19ª Ed.; Editora 

Best Seller; São Paulo, SP; 2004; páginas 20 e 187. 

2.  Duhigg, Charles; O Poder do Hábito: Por que fazemos o que fazemos na Vida e nos Negócios (The Power 
of Habit); revisoras Mariana Freire Lopes; Rita Gogoy; & Raquel Correa; trad. Rafael Mantovani; pról.; 408 p.; 3 partes; 

9 caps.; 1 cronologia; 1 diagrama; 1 E-mail; 14 enus.; 1 foto; 45 ilus.; 1 microbiografia; 1 website; 276 notas; 1 apênd.; 

alf.; 23 x 16 cm; br.; Objetiva; Rio de Janeiro, RJ; 2012; páginas 36 a 38. 

3.  Katz, Lawrence C.; & Rubin, Manning; Mantenha o seu Cérebro Vivo: 83 Exercícios Neuróbicos para 

Ajudar a Prevenir a Perda de Memória e Aumentar a Capacidade Mental (Keep your Brain Alive: 83 Neurobic Exer-

cises to Help Prevent Memory Loss and Increase Mental Fitness); revisor Sérgio Bellinello Soares; trad. Alfredo Barcel-
los Pinheiro de Lemos; & Patrícia Lehmann; 158 p.; 9 caps.; 1 E-mail; 24 enus.; 57 ilus.; 1 tab.; 1 website; 14 notas; 21 x 14 

cm; br.; 10ª Ed.; Sextante; Rio de Janeiro, RJ; 2000; páginas 9, 11, 13 e 18. 

4.  Vieira, Waldo; Manual da Tenepes: Tarefa Energética Pessoal; revisor Alexander Steiner; 144 p.; 34 
caps.; 147 abrevs.; 1 E-mail; 52 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 tab.; 1 teste; 1 website; glos. 282 termos; 5 refs.; alf.; 21 

x 14 cm; br.; 2ª Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 11 e 12. 

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 32, 85, 

92, 97, 108, 112, 115, 122, 130, 131, 143, 189, 225, 256, 368, 400, 405, 507, 575 e 649. 
6.  Zimbardo, Philip; & Boyd, John; O Paradoxo do Tempo: Você vive Preso ao Passado, Viciado no Pre-

sente ou Refém do Futuro? (The Time Paradox: The New Psychology of Time that will change your Life); revisores 

Eduardo Carneiro; Raquel Corrêa; & Cristiane Pacanowski; trad. Saulo Adriano; 334 p.; 2 partes; 12 caps.; 40 citações; 33 
enus.; 6 gráfs.; 12 ilus.; 2 microbiografias; 16 tabs.; 1 website; 311 notas; 23 x 16 cm; br.; Fontanar; Rio de Janeiro, RJ; 

2009; páginas 15, 47, 56 a 66, 241 e 310. 

 

A. S. C. 
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H Á B I T O    R E T R O C O G N I T I V O  
( S E R I E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O hábito retrocognitivo é a maneira usual de ser, sentir, ou agir de determi-

nada consciência intra ou extrafísica, quando sozinha ou em grupo, com raízes retrossomáticas 

profundas (Holobiografologia), capaz de desencadear rememorações parciais ou globais de exis-

tências intrafísicas ou períodos intermissivos prévios (Holomnemossomatologia). 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo hábito vem do idioma Latim, habitus, “estado (do corpo); complei-

ção; modo de ser; estado; natureza; postura; exterior; aspecto; modo de vestir; traje; disposição 

(dos ânimos)”. Surgiu no Século XIII. O elemento de composição retro deriva também do idioma 

Latim, retro, “por detrás; atrás”. Apareceu no Século XV. A palavra cognitivo procede igualmen-

te do idioma Latim, cognitum, de cognoscere, “conhecer; adquirir conhecimento; aprender a co-

nhecer; saber; tomar conhecimento de; reconhecer”. Surgiu em 1  3. O vocábulo retrocognição 

apareceu em 1901. 

Sinonimologia: 1.  Hábito retrocogniciogênico. 2.  Costume retrocogniciogênico. 3.  Ha-

bitude retrocognitiva. 4.  Gatilho retrocognitivo etológico. 5.  Trejeito retrocognitivo. 6.  Etologia 

Retrocognitiva. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 25 cognatos derivados da palavra hábito: habi-

tabilidade; habitacionismo; habitacionista; habitacionístico; habitácula; habitáculo; habitado; 

habitador; habitante; habitar; habitat; habitatividade; habitável; habite-se; habituação; habitua-

do; habitual; habitualidade; habitualismo; habituante; habituar; habitude; habitudinário; hábi-

tué; habitus. 

Neologia. As 3 expressões compostas hábito retrocognitivo, hábito retrocognitivo in-

consciente e hábito retrocognitivo consciente são neologismos técnicos da Seriexologia. 

Antonimologia: 1.  Neo-hábito. 2.  Costume inócuo. 

Estrangeirismologia: a memorabilia consciencial. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à Retrocogniciologia Teática. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relacionado ao tema: – Hábitos de-

nunciam histórias. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Holomnemossomatologia; os retropensenes;  

a retropensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os mnemopensenes; a mnemo-

pensenidade; os genopensenes; a genopensenidade; os megapensenes; a megapensenidade; os pa-

rapensenes; a parapensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os conviviopensenes; a convi-

viopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; o holopensene pessoal das investigações 

seriexológicas cotidianas. 

 

Fatologia: a análise dos hábitos pessoais e grupais a partir do olhar seriexológico atento. 

 

Parafatologia: o hábito retrocognitivo; os comportamentos automáticos reveladores do 

próprio passado; as coincidências etológicas intersomáticas; o ato de saber ler as entrelinhas holo-

biográficas; as senhas seriexológicas; as mensagens paragenéticas subliminares; as particularida-

des conscienciais multimilenares; a gesticulação multicentenária; as idiossincrasias afetando múl-

tiplos somas da mesma consciência (Holorressomatologia); os trejeitos retrocognitivos; as peculi-

aridades holobiográficas; o modo característico de se portar denunciando a trajetória multiexisten-

cial; o esgar revelador de egos pretéritos; a pesquisa etológica dos elos holobiográficos; os hábi-
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tos monárquicos; os hábitos religiosos; os hábitos belicistas; os hábitos políticos; os hábitos filo-

sóficos; os hábitos científicos; os hábitos parapsíquicos; as camuflagens holobiográficas lucida-

mente destrinchadas; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático predispondo às retro-

cognições vígeis; o parafato de ninguém encontrar ninguém pela primeira vez na atual vida (Se-

riexologia); o interesse sadio pelo quem é quem na Para-História Evolutiva; as reações de aniver-

sário intersomáticas aparentemente inexplicáveis; os estigmas paragenéticos; as pesquisas grupais 

do parassociograma atual revelando retroconvivências profundas; a lucidez quanto à Paraetologia 

da paraparentela evolutiva; as lembranças intermissivas pós-contatos intrafísicos; a evocação do 

habitat extrafísico pessoal (Paraprocedenciologia); as comunexes visitadas e para-habitadas pelos 

intermissivistas antes da neorressoma; o cotejo parapesquisístico entre a retroprofissão, a incuba-

ção intermissiva e a neoproéxis da personalidade consecutiva autoconsciente expandindo a cos-

movisão seriexológica; as projeções conscientes retrocognitivas; as retroexperiências extrafísicas; 

o I Fórum Internacional de Seriexologia inserido nas atividades parapedagógicas da I Semana de 

Autopesquisa Seriexológica (CEAEC / APEX / CONSCIUS). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo repetição-hábito; o sinergismo educação-hábito; o si-

nergismo rotina-hábito; o sinergismo profissão-hábito; o sinergismo convivência-hábito; o siner-

gismo pensenização-hábito; o sinergismo Retromesologia-Neoetologia. 

Principiologia: o princípio evolutivo de nada acontecer por acaso (Parassincronologia). 

Codigologia: o código de conduta pessoal nas retrovidas. 

Teoriologia: a teoria do palimpsesto consciencial. 

Tecnologia: a técnica da conscin-cobaia interexistenciológica (Seriexogramologia). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Seriexologia. 

Efeitologia: o efeito grupocármico das retrocognições; o efeito proexológico da autolo-

calização seriexológica; o efeito catalítico da Detalhismologia; o efeito benéfico da Cosmovisio-

logia Seriexológica; o efeito terapêutico da Intercompreensiologia Grupocarmológica; o efeito 

evolutivo da Parapercucienciologia; o efeito bumerangue da Holocarmologia. 

Neossinapsologia: as neossinapses necessárias para compreensão dos hábitos retrocog-

nitivos. 

Ciclologia: o ciclo Holorressomático transparecendo nos pequenos atos diários. 

Enumerologia: o costume retrocognitivo; o estilo retrocognitivo; o jeito retrocognitivo; 

o maneirismo retrocognitivo; o aceno retrocognitivo; o hobby retrocognitivo; a mania retrocog-

nitiva. A macaquice multiexistencial; o ademane multiexistencial; a careta multiexistencial;  

o gesto multiexistencial; o facies multiexistencial; a visagem multiexistencial; o olhar multiexis-

tencial. 

Binomiologia: o binômio hábito somático–holopensene saturado–Parafenomenologia. 

Interaciologia: a interação interconsciencial desencadeando lembranças de retrovidas; 

a interação hábitos retrocognitivos–fôrma holopensênica; a interação consciência multimilenar–

–soma recente; a interação hábitos automáticos–flash retrocognitivo; a interação trejeito antigo–

–trejeito atual–holomnemônica; a interação memória somática–memória afetiva–memória ener-

gética–memória integral; a interação irrompimento paracerebral–Retrocogniciologia. 

Crescendologia: o crescendo holomnemnônico ao longo do processo evolutivo; o cres-

cendo gatilho retrocognitivo–flash retrocognitivo–episódio retrocognitivo–enredo retrocognitivo; 

o crescendo memória intrafísica–memória quádrupla–holomemória; o crescendo indícios multie-

xistenciais–confirmações acumuladas–certezas relativas; o crescendo hábito retrocognitivo–au-

toidentificação seriexológica–heteroidentificação seriexológica; o crescendo identificação de vi-

da pessoal prévia–identificação de várias vidas pessoais prévias; o crescendo retrocognição- 

-neorresponsabilidade. 

Trinomiologia: o trinômio temperamento-comportamento-remembramento. 
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Polinomiologia: o polinômio retrobiografias–retroculturas–retroposturas–pensenidade 

atual. 

Antagonismologia: o antagonismo cérebro / cerebelo; o antagonismo recuperação dos 

cons magnos / expressão dos nódulos holomnemônicos; o antagonismo lembrança sutil / lem-

brança inútil; o antagonismo holomnemônico retentiva milenar / hipomnésia diária; o antagonis-

mo gatilho retrocognitivo / atenção saltuária; o antagonismo minissincronicidades percebidas / 

maxissincronicidades ignoradas; o antagonismo revertério das despriorizações / retorno das me-

gapriorizações. 

Paradoxologia: o paradoxo seriexológico temperamento idêntico–compleição física dis-

crepante; o paradoxo intraconsciencial das vocações inatas irrealizadas pelas restrições somáti-

cas; o paradoxo retroaptidões-neoesforços; o paradoxo amizade-debate; o fato paradoxal de  

a mesma holobiografia produzir o antepassado de si mesmo e o autorrevezador multiexistencial 

lúcido; o paradoxo de o passado estar sempre presente no presente; o paradoxo do detalhe etoló-

gico poder revelar a complexidade seriexológica. 

Politicologia: a evoluciocracia; a discernimentocracia; a cosmoeticocracia; a lucidocra-

cia; 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 evoluciofilia; a parapsi-

cofilia; a cogniciofilia. 

Fobiologia: a eliminação das fobias atuais com origem em retrovidas. 

Sindromologia: a profilaxia quanto à síndrome da robotização existencial (robéxis). 

Maniologia: a lucidez quanto às manias pessoais. 

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 Seriexologia; a Holomnemossomatologia; a Retrocogniciologia; 

a Paretologia; a Holobiografologia; a Paraconscienciologia; a Clarividenciologia; a Pangrafolo-

gia; a Holossomatologia; a Conviviologia; a Cronoevoluciologia; a Parapercucienciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: o ser desperto; a autocobaia seriexológica; a personalidade consecutiva. 

 

Masculinologia: o agente retrocognitor; o atacadista consciencial; o pesquisador-sensiti-

vo; o voluntário assistencial; o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lúcido; o conscienció-

logo; o teleguiado autocrítico; o evoluciólogo; o parageneticista; o seriexólogo. 

 

Femininologia: a agente retrocognitora; a atacadista consciencial; a pesquisadora-sensi-

tiva; a voluntária assistencial; a tenepessista; a projetora consciente; a epicon lúcida; a conscienci-

óloga; 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 re-

tromimeticus; o Homo sapiens paraperceptiologus; o Homo sapiens holomaturologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: hábito retrocognitivo inconsciente = o costume consciencial com raízes 

seriexológicas ainda não percebido pela conscin incauta; hábito retrocognitivo consciente = o cos-

tume consciencial com raízes seriexológicas já diagnosticado pela conscin lúcida. 

 

Culturologia: a cultura da Autoconscientização Seriexológica. 
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Somatologia. Pela Seriexologia, os atos repetidos exigidos para manifestação da consci-

ência na dimensão humana, ao portar novo corpo biológico, podem ter raízes seriexológicas por 

serem condições comuns, ordinárias e frequentes na intrafisicalidade. 

Paretologia. Dessa maneira, aqueles hábitos mais comumente empregados e capazes de 

gerar trejeitos identificadores da consciência (peculiaridades, particularidades, singularidades), 

em geral, advém de antigos costumes ou modos reiterados de a consciência se portar em retrocon-

textos. 

Gatilho. Em virtude disso, podem servir de pequenos gatilhos retrocognitivos, capazes 

de gerar grandes efeitos sobre a memória atual, ao desencadearem lembranças semelhantes, po-

rém nascidas em corpos diferentes. 

 

Liturgia. Mediante a Exemplologia, eis, listadas a seguir, na ordem alfanumérica, dentre 

outras, 20 atitudes somáticas comuns ou hábitos intrafísicos arraigados à conscin, geradores das 

peculiaridades conscienciais, capazes de funcionar como eventuais pistas seriexológicas, cabendo 

aos pesquisadores saber enxergar e interpretar tais ocorrências em si (Autopesquisologia) e / ou 

nos demais componentes do convívio social (Heteropesquisologia): 

01.  Alimentação: o modo característico de se portar à mesa, de segurar os talheres. 

02.  Banho: o modo característico de lavar o próprio corpo. 

03.  Bebida: o modo característico de ingerir líquidos, de levar o copo ou a xícara  

à boca. 

04.  Colóquio: o modo característico de estabelecer conversas informais; o padrão do 

contato visual durante as interlocuções. 

05.  Culinária: o modo característico do paladar; o prato preferido; as tendências gas-

trossomáticas; a Fisiologia do gosto pessoal. 

06.  Face: o modo característico de manter a aparência do rosto; o fácies habitual; o tipo 

de armação do óculos; o penteado; a maquilagem; o semblante. 

07.  Hobbies: o modo característico de passar o tempo livre; a atividade preferida nos 

momentos de ócio. 

08.  Idiossincrasias: o modo característico de reagir perante determinados estímulos;  

a característica comportamental singular, personalíssima, denunciadora do temperamento. 

09.  Indumentária: o modo característico de se vestir, de combinar as roupas; o estilo 

pessoal habitual de se arrumar; o tipo de traje preferido; o binômio mãos-roupa. 

10.  Mão: o modo característico de manter as mãos em ocasiões informais, espontâneas, 

despreocupadas; a linguagem não verbal, porém super seriexológica. 

11.  Marcha: o modo característico de deambular, caminhar ou coordenar as passadas. 

12.  Quironomia: o modo característico dos ademanes, os gestos acompanhantes da fa-

la; os trejeitos retrodenunciadores. 

13.  Recepção: o modo característico de receber convidados; o cerimonial informal do 

cicerone; a efusividade; o protocolo e a etiqueta. 

14.  Reflexão: o modo característico de refletir; as características do corpo, principal-

mente dos olhos e das mãos, durante a fase de elaboração mental; a posição das mãos no rosto. 

15.  Saudações: o modo característico de cumprimentar os demais; os gestos de cor-

tesia. 

16.  Saúde: o modo característico de cuidar da saúde somática; a relação com as doen-

ças, os médicos e o holopensene da Medicina; o psicodiagnóstico; as neuras aparentemente inex-

plicáveis. 

17.  Sono: o modo característico de dormir; a posição do corpo na cama; o relógio bio-

lógico; o cronotipo pessoal; os pesadelos seriexogênicos. 

18.  Sorriso: o modo característico de sorrir; o jeito peculiar de contrair os olhos  

e a musculatura facial; o padrão das risadas e gargalhadas pessoais. 

19.  Trauma: o modo característico de expressar os medos conscienciais; as fobias sem 

causa aparente; as quizilas inexplicadas; os rechaços naturais; os elementos atratores de sensações 

interpretadas como ruins; as retroferidas psicossômicas ainda não totalmente cicatrizadas. 
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20.  Vínculo: o modo característico de estabelecer e manter relacionamentos (coleguis-

mo; amizades; afetividade; sexualidade); as emoções-gatilho; as amizades raríssimas; as fôrmas 

holopensênicas; os reencontros seculares. 

 

Automatismos. Nesse contexto e tendo em vista os conceitos da Cerebelologia, as in-

vestigações seriexológicas dos hábitos retrocognitivos podem ser amplificadas a partir da análise 

dos automatismos somáticos, ou seja, as atitudes inconscientes, irrefletidas, denunciadoras da ba-

gagem holobiográfica da consciência. 

Influência. As ocorrências dos modos característicos de a consciência se manifestar so-

frem grande influência das culturas, das épocas, das tendências, enfim, do Zeitgeist de cada  

tempo. 

Dificuldade. Daí serem as lembranças de vidas pretéritas mais difíceis de ocorrer quan-

do, por ocasião da neorresoma, há troca de gênero, de país, de ramo familiar, de base idiomática  

e de condição social. 

Justaposição. Por outro lado, a deflagração dos flashes retrocognitivos ocorre mais ami-

úde quando há a justaposição de reações automáticas em dois corpos diferentes. O comporta-

mento antigo imitado no corpo novo funciona ao modo de pólvora holomnemônica, desencadean-

do a justaposição da memória retrossomática simultaneamente aos fatos vividos naquele instante. 

Variáveis. Nesse sentido, quanto maior o número de variáveis similares, convergentes 

ou coincidências de atitudes no mesmo contexto existencial, maiores as chances de reacesso  

à memória integral. 

Cenário. Por exemplo, ao encontrar determinada pessoa exercendo papel social seme-

lhante àquele realizado no passado, sob o mesmo cenário; com igual finalidade social; coincidin-

do estação do ano, a cor ou a forma das vestimentas; semelhante iluminação, música e caracterís-

ticas do ambiente, além do estado de espírito do protagonista, as chances de se rememorar o even-

to-raiz do passado crescem exponencialmente. 

 

Paradoxo. Por aí se observa, paradoxalmente: a psicomotricidade cerebelar do neossoma 

é capaz de provocar sérias reflexões seriexológicas no mentalsoma (Paracerebrologia). 

 

Hipótese. No tocante à Cerebrologia, a partir de tais considerações, pode-se levantar co-

mo hipótese, ser a chamada memória de trabalho importante constituinte do mecanismo parafisi-

ológico das retrocognições espontâneas. 

Definição. Habitualmente conhecida como gerente cerebral, a memória de trabalho  

é responsável por permitir o entendimento e análise da realidade, fazendo justamente a evocação 

de outras formas de memória para situar a consciência no contexto presente. É fugaz, evanescen-

te, funcionando prioritariamente como interface entre a Extraconscienciologia (meio) e a Intra-

conscienciologia (microuniverso). 

Questão. E por qual razão também não ser a interface com a Paraconscienciologia (holo-

mnemônica)? 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o hábito retrocognitivo, indicados para a expansão das 

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

01.  Atenção  dividida:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

02.  Autocobaia  seriexológica:  Autoparaconscienciometrologia;  Homeostático. 

03.  Autoconscientização  seriexológica:  Autolucidologia;  Homeostático. 

04.  Autodileção  paragenética:  Filiologia;  Neutro. 

05.  Benefício  da  autorretrocognoscibilidade:  Autosseriexologia;  Homeostático. 

06.  Crescendo  retrocognição-neorresponsabilidade:  Seriexologia;  Homeostático. 
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07.  Detalhamento  retrocognitivo:  Seriexologia;  Homeostático. 

08.  Efeito  da  autosseriexialidade:  Seriexologia;  Neutro. 

09.  Estigma  paragenético:  Parageneticologia;  Nosográfico. 

10.  Gatilho  retrocognitivo:  Holomnemossomatologia;  Neutro. 

11.  Olho  clínico:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

12.  Palimpsesto  consciencial:  Parageneticologia;  Neutro. 

13.  Paragenética  retrossomática:  Holobiografologia;  Neutro. 

14.  Personalidade  consecutiva:  Seriexologia;  Neutro. 

15.  Sinergismo  tenepes-retrocognição:  Tenepessologia;  Homeostático. 

 

COMPORTAMENTOS  MUITO  ARRAIGADOS  E  FREQUENTES  

NA  AUTOMANIFESTAÇÃO  CONSCIENCIAL  NÃO  COMEÇAM  

NA  VIDA  ATUAL,  PODENDO  SERVIR  DE  BONS  GATILHOS  

RETROCOGNITIVOS.  É  PRECISO  SABER  PARAPERCEBER. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já se atentou para os detalhes etológicos da ma-

nifestação pessoal e grupal? Diagnosticou alguma tendência seriexológica nos hábitos pessoais? 

Vivenciou retrocognições autênticas, a partir disso? 

 

P. F. 
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H A C K E R I S M O  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O hackerismo é a conduta ou procedimento intrusivo de acessar, alterar ou 

destruir, sem permissão, serviços ou informações em sistemas computacionais, afetando a integri-

dade e a confidencialidade dos mesmos, com base no conhecimento técnico em computação. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo do idioma Inglês, hacker, significa “aquele que corta, retalha, com 

pouca habilidade; pessoa inexperiente ou pouco habilidosa em alguma atividade; entusiasta de 

computador; o perito em programar e resolver problemas com o computador; pessoa que acessa 

sistemas computacionais ilegalmente”. Apareceu no Século XX. O sufixo ismo deriva do idioma 

Grego, ismós, “doutrina; escola; teoria ou princípio artístico, filosófico, político ou religioso; ato, 

prática ou resultado de; peculiaridade de; ação; conduta; hábito ou qualidade característica de; 

quadro mórbido; condição patológica”. 

Sinonimologia: 1.  Ciberpirataria. 2.  Ciberterrorismo. 3.  Bandidagem digital. 4.  Arti-

manha digital. 

Neologia. As duas expressões compostas hackerismo inicial e hackerismo avançado são 

neologismos técnicos da Parapatologia. 

Antonimologia: 1.  Infiltrado cosmoético. 2.  Informática produtiva. 3.  Nerdismo. 

Estrangeirismologia: os bugs; os patches; o keygen; o copyright and copyleft; o perfil 

fake; o password; os ataques Distributed Denial of Service (DDoS); o honeypot; o phishing;  

o spoofing; o sniffing; o flood atack; o firewall; o modem; o warez; o malware; os exploits; os 

Intrusion Detection and Prevention Systems (IDPS); o cyberbullying; o Computer Emergency 

Response Team (CERT); a GNU General Public License (GPL). 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao emprego dos autopotenciais humanos. 

Proverbiologia. Eis 1 provérbio relacionado ao tema: – Si vis pacem para bellum. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da artimanha; os patopensenes; a patopensenidade; 

os belicopensenes; a belicopensenidade; os egopensenes; a egopensenidade; os exopensenes;  

a exopensenidade; os picnopensenes; a picnopensenidade; os repensenes; a repensenidade; os se-

mipensenes; a semipensenidade; os pseudopensenes; a pseudopensenidade; os toxopensenes; a to-

xopensenidade; os xenopensenes; a xenopensenidade; os sociopensenes; a sociopensenidade. 

 

Fatologia: o hackerismo; a subcultura hacker; a ficção científica criando o imaginário 

do mundo hacker; a criatividade irresponsável; a curiosidade infantil; a antinformática; a geniali-

dade anticosmoética; o prazer ao criar problemas para milhões de pessoas com o simples toque 

dos dedos no teclado; o indivíduo com poder para atacar nações; o exército de 1 homem só;  

a minimização e a ignorância quanto às consequências dos atos; a amoralidade; a falta de empa-

tia; o roubo de dados confidenciais; o desvio de dinheiro; a destruição de bases de dados; a assi-

natura do criminoso; o perfil da vítima; a disponibilidade, a integridade, a autenticidade e a confi-

dencialidade dos dados; a criptografia; o criador de pragas digitais; as invenções criando vida pró-

pria; a busca pela informação secreta; a busca pelo poder da informação; a eletrônica quase oni-

presente na vida cotidiana; o isolamento social; a flexibilidade cognitiva; a obsessão por tarefas 

desafiantes; a lógica rudimentar; a concentração unifocal; o workaholism; o autodidatismo; a In-

ternet como escola do crime; a agressividade; o ataque à imagem e à credibilidade das institui-

ções; as campanhas de difamação pela Internet; a propriedade intelectual ignorada; o software li-

vre; a vacina contra o fascínio tecnológico; o vício na Internet; a sofisticação crescente dos ata-
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ques virtuais; a guerra de informações contra pessoas e corporações; a sabotagem industrial; a es-

pionagem industrial e governamental; a guerra psicológica; a guerra eletrônica; a guerra contra  

a Estônia; a guerra de hackers; o software como arma de guerra; a operação Orchard; os ataques 

coordenados; as cruzadas hacker; a corrida armamentista virtual; a guerra fria no ciberespaço; as 

medidas preventivas, preditivas e corretivas contra ataques cibernéticos; a inocência do usuário 

confiante na autenticidade das mensagens e dos conteúdos da Internet; a pichação cibernética;  

o vandalismo digital; a rebeldia sem causa; a invasão de sites; os mecanismos invisíveis; os con-

cursos de invasão de sistemas computacionais; os testes de segurança de urnas eletrônicas; o va-

zamento de informações confidenciais denunciando violação dos direitos humanos; a busca de 

novos desafios; a organização Wikileaks; os grupos organizados de hackers; as conferências anu-

ais de hackers. 

 

Parafatologia: a falta de autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as compa-

nhias extrafísicas patológicas; os parahackers; a falta de inteligência evolutiva (IE); o agrava-

mento da interprisão grupocármica; a falta de autoconscientização multidimensional. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo nosográfico conhecimento técnico–intenção patológica– 

–anonimato das ações; o sinergismo prevenção-detecção; o sinergismo investimento em seguran-

ça–treinamento de funcionários. 

Principiologia: o princípio de levar vantagem em tudo. 

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

Tecnologia: as técnicas forenses na identificação dos invasores de computadores; as 

técnicas em não deixar rastros; as técnicas de geração e armazenamento eficientes de backups. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia. 

Efeitologia: o efeito sedutor da tecnologia alienado sobre aspectos de segurança; o efeito 

da publicidade negativa para a empresa invadida; o efeito da negligência quanto à segurança 

por muitos, permitindo ataques sincronizados a poucos; o efeito das falhas ocultas; o efeito da 

falta de cooperação internacional entre países dificultando o rastreamento da origem do ataque 

cibernético; o efeito nosográfico da exposição excessiva através das redes sociais virtuais; o efei-

to do uso excessivo da Internet gerando conflitos familiares. 

Ciclologia: o ciclo patológico da Interprisiologia. 

Crescendologia: o crescendo ciberataque-ciberguerra-cibergedom. 

Antagonismologia: o antagonismo prevenir / remediar; o antagonismo divulgar falhas 

/ fazer correções; o antagonismo conscin otimista / conscin negligente; o antagonismo informáti-

ca produtiva / informática destrutiva; o antagonismo segurança / facilidade de uso; o antagonis-

mo adolescência emocional / maturidade biológica; o antagonismo realidade / aparência. 

Paradoxologia: o paradoxo de buscar a fama pelo anonimato da Internet; o paradoxo 

do ethical hacker. 

Politicologia: as políticas de segurança do espaço cibernético; a gurucracia. 

Legislogia: as leis antipirataria; as leis permitindo a censura na Internet. 

Fobiologia: a sociofobia. 

Mitologia: o mito do anonimato na Internet; o mito do cibercriminoso possuir quociente 

de inteligência (QI) elevado; o mito de sites pequenos, sem importância comercial, não serem al-

vos de invasores. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Comunicologia; a Enganologia; a Antievolucio-

logia; a Assediologia; a Interprisiologia; a Subcerebrologia; a Tecnologia; a Paratecnologia; a Ma-

teriologia; a Cosmoeticologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consbel ciberterrorista; a conscin assediadora; a conscin assediada; a cons-

cin enferma; a conscin trancada; o ativista; a quadrilha; o usuário da informática desinformado. 

 

Masculinologia: o intermissivista; o comunicólogo; o consciencioterapeuta; o proexista; 

o proexólogo; o inversor existencial; o sistemata; o teletertuliano; o psicopata; o toxicômano;  

o assedin; o fanático; o espertalhão; o criador de vírus; o ciberinvestigador; o invasor de sites;  

o eremita eletronótico; o cibercriminoso profissional; os irmãos Badir; o cyber czar. 

 

Femininologia: a intermissivista; a comunicóloga; a consciencioterapeuta; a proexista;  

a proexóloga; a inversora existencial; a sistemata; a teletertuliana; a psicopata; a toxicômana;  

a assedin; a fanática; a espertalhona; a criadora de vírus; a ciberinvestigadora; a invasora de sites; 

a eremita eletronótica; a cibercriminosa profissional; a cyber czarina. 

 

Hominologia: o Homo sapiens obsessor; o Homo sapiens obsessus; o Homo sapiens fa-

naticus; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens toxicomaniacus; o Homo sapiens clandesti-

nus; o Homo sapiens illusor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: hackerismo inicial = a invasão de computadores por tédio ou curiosida-

de, usando tutoriais encontrados na Internet; hackerismo avançado = a manipulação de base reli-

giosa, incitando ataque de hackers contra nações. 

 

Culturologia: a cultura hacker criando fascínio nos jovens sem prioridade evolutiva;  

a cultura da ação sem reação; a cultura underground; a cultura da mantenabilidade na compu-

tação. 

 

Intenção. Sob a ótica da Voliciologia, eis, listados em ordem alfabética, a título de exem-

plo, 12 diferentes motivos para atividades dos hackers: 

01.  Acesso grátis: a cópia ilegal; a ciberpirataria. 

02.  Conhecimento: a curiosidade; o estudioso em proteção de computadores. 

03.  Diversão: o desafio; o estímulo mental; a vazão criativa. 

04.  Espionagem: as estratégias militares; as decisões políticas; os segredos industriais. 

05.  Exibicionismo: as páginas da Internet pichadas. 

06.  Fascínio: o deslumbramento; o geek. 

07.  Hackerativismo: a defesa de ideologias. 

08.  Imaturidade: a busca da identidade social; a delinquência juvenil. 

09.  Lucro: os golpes realizados através da Internet. 

10.  Poder: o controle de computadores alheios. 

11.  Terrorismo: o ataque a governos com objetivo de incutir medo na população. 

12.  Vingança: a revanche; o monoideísmo do justiceiro. 

 

Tipologia. A partir da Glossariologia, eis a título de exemplo, listados em ordem alfabé-

tica, 10 diferentes tipos de hackers: 

01.  Coder: o desenvolvedor de ferramentas de ataque. 

02.  Cracker: o técnico em engenharia reversa; a quebra dos direitos autorais. 

03.  Criminoso profissional: o espião industrial. 

04.  Cypherpunk: o defensor da privacidade na Internet. 

05.  Engenheiro social: o explorador da falha humana. 

06.  Interno: o ex-funcionário. 

07.  Phreaker: o perito em sistemas de telefonia. 
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08.  Samurai hacker: o seguidor da ética hacker. 

09.  Scriptkiddie: o iniciante. 

10.  Überhacker: a elite. 

 

Estereotipagem. Mesmo possuindo perfil heterogêneo, permanece o estereótipo do jo-

vem, de 12 a 30 anos de idade, classe média, homem, caucasiano, com limitadas habilidades soci-

ais, baixo rendimento escolar, sem boa colocação profissional, mas, com habilidades avançadas 

no uso criativo de computadores e equipamentos eletrônicos. 

 

Artimanhologia. Dentro do estudo da Engenharia Social eis, na condição de exemplo, 

em ordem alfabética, 10 tipos de mensagens empregadas em golpes virtuais visando tirar proveito 

de usuários desavisados: 

01.  Banco: o e-mail falso solicitando atualização de cadastro bancário. 

02.  Compra: o e-mail com pedido de compras nunca realizado. 

03.  Desconto: o e-mail oferecendo produtos demasiadamente baratos. 

04.  Doação: o e-mail solicitando pagamento de taxas para receber falsa doação. 

05.  Documento: o e-mail instruindo para a regularização de documentos. 

06.  Foto: o e-mail com foto de admirador secreto. 

07.  Ganho fácil: o e-mail com a versão digital do golpe do bilhete premiado. 

08.  Pendência: o e-mail avisando sobre falsas pendências com a Receita Federal. 

09.  Promoção: o e-mail com falsas promoções exigindo dados do cartão de crédito. 

10.  Romances: o e-mail com detalhes de encontros românticos usado como isca. 

 

Anticosmoeticologia. Eis, na condição de exemplos, listados em ordem alfabética, 10 

técnicas utilizadas por hackers: 

01.  Backdoor: a criação de passagens secretas para acesso oculto ao computador. 

02.  Blitzkrieg: o ataque relâmpago tornando o comando incomunicável. 

03.  Brute-force: o método de tentativa e erro para descriptografar mensagens secretas. 

04.  E-mail bomb: o envio de inúmeros e-mails falsos para o mesmo destinatário. 

05.  Man-in-the-middle: a interceptação da comunicação. 

06.  Ransomware: o sequestro dos dados pessoais. 

07.  Spyware: o registro de dados do usuário sem consentimento; a espionagem. 

08.  Trojan horse: o disfarce de programas maliciosos. 

09.  Vírus: a infecção de hospedeiros. 

10.  Worm: a autorreplicação; a guerra dos vermes de computador. 

 

Terapeuticologia: a Consciencioterapia. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o hackerismo, indicados para a expansão das abordagens 

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

01.  Antiespecialidade  conscienciológica:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Artimanha:  Cosmoeticologia;  Nosográfico. 

03.  Assedin:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04.  Autestigmatização:  Experimentologia;  Nosográfico. 

05.  Bibliotáfio:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

06.  Conscin  eletronótica:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

07.  Força  do  atraso:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Impulso  desumano:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Irresponsabilidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 
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10.  Megarretrocesso:  Autorretrocessologia;  Nosográfico. 

11.  Megatolice  indefensável:  Parapatologia;  Nosográfico. 

12.  Profissão  evitável:  Autodiscernimentologia;  Nosográfico. 

13.  Qualidade  da  intenção:  Intencionologia;  Neutro. 

14.  Taxologia  da  segurança:  Experimentologia;  Neutro. 

15.  Vício  da  formação  cultural:  Conscienciometrologia;  Nosográfico. 

 

A  CULTURA  HACKER  INCENTIVA  CONSCINS  ADOLESCEN-
TES,  OBCECADAS  PELA  ELETRONÓTICA,  A  COMETEREM  

AÇÕES  CRIMINOSAS  NO  CIBERESPAÇO,  ACOBERTADAS 
COVARDEMENTE  PELO  ANONIMATO  NA  INTERNET. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, toma as medidas necessárias para evitar a ação 

de hackers no próprio computador pessoal? Desde quando? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  Hackers – Piratas de Computador. Título Original: Hackers. País: EUA. Data: 1995. Duração: 107 min. 

Gênero: Ação; & Suspense. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Direção & Produção: Iain Soft-
ley. Elenco: Jonny Lee Miller; Angelina Jolie; Fisher Stevens; Alberta Watson; Jesse Bradford; Matthew Lillard; Felicitty 

Huffman; Marc Anthony; Laurence Mason; Renoly Santiago; Darren Lee; Peter Y. Kim; Ethan Browne; Wendel Pierce; 

Lauren Murphy; Fisher Stevens; Michael Gaston; Dade Murphy; & Lorraine Bracco. Roteiro: Rafael Moreu. Fotografia: 
Andrzej Sekula. Música: Neil Barnes; Paul Daley; & Toni Halliday. Companhia: United Artists Pictures; & Suftley Si-

nopse: Adolescente conhecido como Zero Cool (Jonny Lee Miller) é lenda entre os hackers, pois com apenas 11 anos 

inutilizou 1.507 computadores em Wall Street, provocando caos total no mundo das finanças. Em função deste ato ficou 
proibido de mexer em computadores até completar 18 anos. Quando desimpedido, retorna ao mundo da informática utili-

zando o codinome Crash Override, até se deparar com gigantesco plano, capaz de tornar o autor muito rico, além de poder 

incriminá-lo. Assim, com a ajuda dos companheiros, tenta salvar a própria pele. 
2.  Jogos de Guerra. Título Original: War Games. País: EUA. Data: 1983. Duração: 114 min. Gênero: Fic-

ção Científica. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Direção: John Badham. Elenco: Matthew Bro-

derick; Dabney Coleman; John Wood; Michael Madsen; Eddie Deezen; Barry Corbin; Juanin Clay; Kent Williams; 
Dennis Lipscomb; Joe Dorsey; Irving Metzman; Michael Ensign; William Borget; Susan Davis; James Tolkan; David 

Clover; Drew Snyder; John Garber; Duncan Wilmore; John Spencer; Michael Madsen; Erick Stern; Lucinda Crosby; Mar-
tha Shaw; Jim Harriot; & Ally Sheedy. Produção: Harold Schneider. Roteiro: Lawrence Lasker; & Walter F. Parkes. Fo-

tografia: William A. Fraker. Música: Arthur B. Rubinstein. Figurino: Barry Francis Delaney. Estúdio: MGM; & Sher-

wood. Distribuidora: MGM. Distribuidora: Fox Home. Outros Dados: Prêmio Bafta (Reino Unido, 1984) venceu na 
categoria de Melhor Som. Prêmio Eddie (EUA, 1984) venceu na categoria de Melhor Edição. Prêmio Saturno (EUA, 1984) 

venceu na categoria de Melhor Diretor. Sinopse: Jovem (Matthew Broderick) aficcionado por informática conecta o pró-

prio micro acidentalmente ao sistema de defesa americano, controlado por ultrassofisticado computador. O acidente pro-
voca estado de alerta, podendo acabar causando a Terceira Guerra Mundial. 

 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Follath, Erich; & Stark, Holger; O er tio  “Obstg rte ”; Der Spiegel; Revista; Semanário; N. 45; 6 fo-

tos; 3 infográficos; Hamburg; Alemanha; 02.11.09; páginas 118 a 128. 
2.  Laub, Karin; Blind Brothers accused of Hacking; The Register-Guard; Jornal; Diário; Ano 133; N. 6; Se-

ção: Internacional; Eugene, Oregon; EUA; 29.10.99; página 13 A. 

3.  Teixeira, Duda; Uma Guerra pela Internet (O maior Ciberataque da História tira a Estônia da Rede.  
O Suspeito é a Rússia); Veja; Revista; Semanário; Ed. 2009; Ano 40; N. 20; Seção: Internacional; 3 fotos; São Paulo, SP; 

23.05.07; páginas 74 e 75. 

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 315 a 317. 
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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 microbiogra- 

fia; 102 sinopses; 25 tabs.; 4 websites; glos. 241 termos; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed.; Gra- 
tuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; pá-

ginas 35 a 45. 

 

G. K. 
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H A R M O N I A    E X I S T E N C I A L  
( HA R M O N I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A harmonia existencial é a condição de equilíbrio geral, cosmoético, da vi-

da intra e extrafísica da conscin lúcida com a eutimia possível, satisfatória quanto ao próprio nível 

evolutivo, empregada, ao máximo, nas pesquisas da Conscienciologia. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra harmonia vem do idioma Grego, harmonía, “união; encaixe; 

acordo; ordem”, através do idioma Latim, harmonia, “harmonia; proporção entre as partes; sime-

tria; sistema; ordem”. Surgiu no Século XVI. O vocábulo existencial deriva do idioma Latim, 

existentialis, “existencial”. Apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Adequação existencial. 2.  Equilíbrio existencial. 3.  Existência anti-

conflitiva. 

Neologia. As duas expressões compostas harmonia existencial mal aplicada e harmonia 

existencial bem aplicada são neologismos técnicos da Harmoniologia. 

Antonimologia: 1.  Desarmonia existencial. 2.  Inadequação existencial. 3.  Existência 

conflitiva. 

Estrangeirismologia: o rapport interconscins; o rapport interconsciexes; o rapport 

consciex-conscin; a coniunctio; o Acoplamentarium; o Conviviarium; a comunidade do Discerni-

mentum; a interação urbi et orbi; o neomodus ratiocinandi evolutivo; o evolutionary understan-

ding; a life in harmony; a joie de vivre; a calmness of mind; a potencialização dos upgrades;  

o hold-up; os chokepoints; o tapering criado pela crise de crescimento; o narrowing down da saí-

da evolutiva; o broad horizon after the bottleneck. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade da Homeostaticologia Pessoal. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Harmoniologia; os harmonopensenes; a harmo-

nopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os benignopensenes; a benignopense-

nidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os 

conviviopensenes; a conviviopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; 

a ortopensenidade; a autopensenização anticonflitiva; o holopensene pessoal estabilizado homeos-

taticamente; a harmonia do holopensene institucional; a Higiene Mnemônica; a manutenção har-

moniosa entre os autopensenes e os xenopensenes; a autopensenidade carrregada no pen. 

 

Fatologia: a harmonia existencial; a harmonização convivencial das realidades da vida 

intra e extrafísica; a existência mais harmonizável possível com a evolução consciencial; a har-

monização tendo início com o próprio soma; a harmonização doméstica razoável; o ritmo harmo-

nioso do trabalho pessoal; a manutenção da coexistência pacífica com a Natureza; o aconchego 

botânico; a manutenção da antiviolência geral; a harmonia ideativa da cabeça fria; a minimização 

das competições, concorrências e conflitos; as pesquisas e análises profundas da harmonia com-

portamental integrada; a harmonização das circunstâncias existenciais; a harmonização dos atri-

butos conscienciais; a acalmia e a eutimia mantendo a pacificação pessoal otimista e de bom hu-

mor; o bem-estar pessoal inspirando a solidariedade ininterrupta; a conciliação, a conexidade  

e a coerência possíveis; o harmonograma pessoal medindo a extensão da harmonia vivencial;  

a busca da ordem, da euritmia e da Estilisticologia na Tudologia; a autonormalidade de quem de-

seja alcançar a Serenologia; a defesa da Ergonometria; a estabilidade da vida pessoal; a concórdia 

universalista; as catálises evolutivas geradas pela vida harmônica da conscin; a compreensão teá-

tica da omni-harmonização; a harmonia da coesão na equipe de trabalho voluntário; a conviviali-
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dade homeostática harmônica na CCCI; o duplismo estável; o círculo de amizades salutares; a vi-

da em comunidade sadia; o convívio empático com todas as realidades existenciais. 

 

Parafatologia: as ECs pessoais harmonizadoras; a autovivência do estado vibracional 

(EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a aura de benevolência da cons-

cin; a autequilibração bioenergética; o autajustamento à cadência do fluxo cósmico; o autentrosa-

mento à mecânica evolutiva multidimensional; a autorreconciliação interconsciencial generaliza-

da; a autestabilização dinâmica do holossoma; a homeostase holossomática; o equilíbrio da Ficha 

Evolutiva Pessoal (FEP); o autentrosamento com a existência multidimensional; a homeostase 

holossomática; o estado da megaeuforização; a harmonia íntima evocando espontaneamente os 

amparadores extrafísicos. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo cosmoético comedimento (medida exata)–imparcialidade 

(medida justa); o sinergismo evolutivo consciência-Cosmos; o sinergismo gerado pela harmo-

nização dos holopensenes; o sinergismo decorrente da harmonização das energias conscienciais 

(ECs); o sinergismo vontade inquebrantável–senso de dever tarístico; o sinergismo das minipe-

ças 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 paracor-

po do autodiscernimento; o princípio do Universo estar sob controle inteligente; o princípio filo-

sófico antigo da coragem para mudar o mutável, paciência para aceitar o imutável e sabedoria 

para diferenciar as duas condições; o princípio do megafoco mentalsomático; o princípio tarísti-

co do autesclarecimento; o princípio da perseverança autopesquisística; o princípio da autodis-

ciplina evolutiva; o princípio da qualificação da quantidade; o princípio fundamental da acui-

dade nas priorizações; o princípio da autocrítica cosmoética; o princípio da autodesassedia-

lidade; o princípio do equilíbrio dinâmico do Cosmos; o princípio cosmoético da moderação;  

o princípio autossuperador do retorno ao equilíbrio pós-crise em patamar superior ao original;  

o princípio da inseparabilidade grupocármica. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) incitando ao equilíbrio no ciclo re-

cebimento-retribuição; o código grupal de Cosmoética (CGC) criando mecanismos profiláticos 

para evitar o nivelamento por baixo; o traquejo nos códigos sociais de convívio. 

Teoriologia: a teoria da personalidade autoconsciente; a teoria das interprisões grupo-

cármicas demonstrando o necessário equilíbrio no binômio direitos-deveres interconscienciais. 

Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente equilibrado; as técnicas de autorreequilí-

brio da conscin resiliente; as técnicas de convivência sadia com os elementos do Cosmos; a técni-

ca da desassedialidade direta; a técnica da desassimilação simpática das ECs; a técnica de viver 

bioenergeticamente alerta sem ansiosismo; as técnicas conscienciométricas; as técnicas de ma-

nutenção da homeostase holossomática; as técnicas harmonométricas; a técnica da autorrecicla-

gem intraconsciencial. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica; o labo-

ratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico Serenarium; o la-

boratório conscienciológico da dupla evolutiva; o laboratório conscienciológico da grupalidade; 

o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Auto-

conscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da autorganização. 

Colegiologia: os Colégios Invisíveis da Conscienciologia; o Colégio Invisível da Des-

pertologia. 

Efeitologia: o efeito das acumulações harmonizadas; os efeitos do foco assistencial co-

mum na harmonização grupal; os efeitos harmonizadores da assepsia energética; o efeito har-

monizador interconsciencial da convergência dos autesforços em metas compartilhadas; o efeito 

halo da harmonia íntima na harmonização coletiva; o efeito pacificador da autossintonização 

aos fluxos do Cosmos. 
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Enumerologia: a harmonização; o equilíbrio; a eutimia; a homeostasia; a ortopenseniza-

ção; o anticonflitismo; a pacificação. A harmonia com os objetos; a harmonia com as funções;  

a harmonia com as plantas; a harmonia com os subumanos; a harmonia com as conscins; a har-

monia com as consciexes; a harmonia consigo mesmo. 

Binomiologia: o binômio magnético ímã-limalhas; o binômio aglutinação-reaglutina-

ção; o binômio empenho grupal–saldo evolutivo; o binômio fatos-parafatos; a aglutinação bino-

mial prefixo-sufixo; o binômio minipeça-maximecanismo; o binômio serenidade-benignidade;  

o binômio admiração-discordância; os debates prolíficos embasados no binômio admiração-dis-

cordância; as acareações imparciais embasadas no binômio autocrítica-heterocrítica; a implanta-

ção incondicional do binômio heteroperdoamento-autoimperdoamento. 

Interaciologia: a interação autossuficiência evolutiva–harmonização cósmica; a intera-

ção eutimia-anonimato. 

Crescendologia: o crescendo centrífugo harmonização intraconsciencial–harmonização 

grupal–harmonização planetária. 

Trinomiologia: o trinômio autodisponibilidade-entrosamento-comprometimento; o tri-

nômio engajamento-aglutinação-integração; o trinômio agrupar-desagrupar-reagrupar; o trinô-

mio 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; 

a harmonia interconsciencial na teática do trinômio holofilosófico Cosmoética-Universalismo- 

-Megafraternidade. 

Polinomiologia: o polinômio tudo-simultaneamente-aqui-agora; a harmonização convi-

vencial pelo polinômio sinceridade-honestidade-seriedade-confiabilidade; a harmonização holos-

somática pelo polinômio perceber a respiração–acalmar as emoções–serenar a mente–aquietar 

as bioenergias. 

Antagonismologia: o antagonismo equilíbrio / desequilíbrio; o antagonismo autocoe-

rência / autoincoerência; o antagonismo autodecisão mentalsomática / comportamento psicosso-

mático; o antagonismo explicitação / acobertamento; o antagonismo Harmoniologia / Desarmo-

niologia; o antagonismo aglutinação / desaglutinação; 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 / senso de competição. 

Paradoxologia: o paradoxo de quanto maior a harmonia íntima maior o contato inte-

rassistencial com a desarmonia. 

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 aos 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 

maior esforço na construção coletiva da paz universal. 

Filiologia: a harmoniofilia; a neofilia; a evoluciofilia; a conviviofilia; a sociofilia; a zoo-

filia; a biofilia. 

Mitologia: o mito ingênuo do paraíso. 

Holotecologia: a cognoteca; a convivioteca; a grupocarmoteca; a evolucioteca; a maxi-

proexoteca; a prioroteca; a recexoteca. 

Interdisciplinologia: a Harmoniologia; a Adaptaciologia; a Homeostaticologia; a Equi-

libriologia; a Eutimiologia; a Ortopensenologia; a Cosmoeticologia; a Autexperimentologia; a In-

trafisicologia; a Conviviologia; a Ecologia; a Sociologia; a Etologia; a Parassociologia; a Evolu-

ciologia; a Autoproexologia; a Paradireitologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

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

tencial; a conscin enciclopedista; a personalidade harmonizadora; a conscin-bombeiro cons-

ciencial. 

 

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

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

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

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

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

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

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

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o conciliador; o pacificador. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

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

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

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a conciliadora;  

a pacificadora. 

 

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; o Homo sapiens serenissimus; o Homo sapiens sapientior. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: harmonia existencial mal aplicada = a condição de equilíbrio parcial da 

pessoa ainda egoica, primária e inexperiente, somente pensando em si; harmonia existencial bem 

aplicada = a condição de equilíbrio competente da conscin altruísta, evoluída e experiente, pen-

sando, além de si mesma, também na assistência às outras consciências. 

 

Culturologia: a Multiculturologia da Harmoniologia; a cultura da pacificação uni-

versal. 

Esteticologia. A prioridade, a busca e a defesa da harmonia racionalmente há de abarcar 

tudo. A harmonia, aqui, significa estética, equilíbrio, saúde, homeostase, prioridade, ideal, evolu-

ção consciencial e cosmoética. 

Analiticologia. A análise científica da Esteticologia pela Ciência é superior à Arte em 

função do emprego da racionalidade mais discernidora se confrontada com a inspiração artística 

provinda da imaginação. 

Harmoniologia. A harmonia, colocando o detalhismo no lugar do perfeccionismo, co-

meça até pelas mínimas técnicas dos conteúdos e das formas empregadas na Estilística da Cons-

cienciologia. 

 

Indiciologia. Sob a ótica da Harmoniologia, há longa série de indícios da generalização 

da Estética nas técnicas abrangentes, cosmovisiológicas das pesquisas científicas, teáticas, da 

Conscienciologia, por exemplo, nestas 19, dispostas na ordem alfabética: 
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01.  Acrônimos. O emprego de acrônimos para explicitar harmonicamente os conceitos, 

por exemplo, desperto: desassediado permanente total. 

02.  Analógico. O emprego do dicionário cerebral analógico para se escolher a palavra 

ideal nas redações de textos técnicos. 

03.  Autopensenização. O esforço permanente de autopensenizar sempre com a retili-

nearidade pensênica ou a partir dos harmonopensenes ou da harmonopensenidade. 

04.  Cacologia. A eliminação dos cacófatos possíveis, ou da cacografia em geral, nos 

textos conscienciológicos. 

05.  Cognópolis. A vanguarda da pensenização da vivência do paradigma consciencial 

da Conscienciologia evoluindo, pouco a pouco, no Bairro Cognópolis, em Foz do Iguaçu, Paraná. 

06.  Conjugação. O objetivo de encaminhar de modo conjugado, em conjunto, de eito, 

todas as manifestações pessoais integradas da vida e das pesquisas do conscienciólogo, ou cons-

ciencióloga, com os fluxos harmônicos do Cosmos. 

07.  Democracia. A escolha da democracia pura, direta, como o regime ideal da isono-

mia política. 

08.  Espaços. O critério de deixar o espaço de linha entre parágrafos específicos, a fim 

de facilitar a concentração das Seções dos verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia com 

temas assemelhados e, ao mesmo tempo, ensejar as anotações e aditamentos diretos do consultor 

ou consultora do texto. 

09.  Fontes. O emprego de letras com fontes diferentes a fim de chamar a atenção das 

diversidades dos conceitos, por exemplo: trafor, trafar. 

10.  Holoteca. A Holoteca do CEAEC facultando consultas bibliográficas aos pesquisa-

dores de toda natureza. 

11.  Itálicos. O emprego do itálico e do negrito para destacar ou detalhar as ideias nos 

textos técnicos em geral. 

12.  Linhas. A evitação de letras e números isolados, viúvas, no término das linhas dos 

textos conscienciológicos. 

13.  Neologismos. A criação harmônica de neologismos, em qualquer idioma, para expli-

citar melhor os conceitos, por exemplo: brainwashington. 

14.  Parasitismo. O corte de, no mínimo, 29 parasitas da linguagem nas redações cons-

cienciológicas em geral. 

15.  Reprodução. A meta primordial de instalar no holopensene intrafísico os recursos 

de reeducação possíveis, com a redução máxima de atritos, entropias e conflitos, à semelhança do 

holopensene das comunexes evoluídas onde se desenvolvem os Cursos Intermissivos. 

16.  Sexualidade. A recomendação do sexo diário para a dupla evolutiva, processo de 

padrão, uniformidade e eficácia energética. 

17.  Tertuliarium. O laboratório ou debatódromo Tertuliarium, do CEAEC, oferecendo 

debates eruditos, diários, necessários à conscin interessada em colocar ordem na autopenseniza-

ção com a autocrítica máxima nas autopesquisas. 

18.  Vestimenta. O uso habitual, invariável, de a pessoa vestir roupas brancas, defenden-

do a Higiene Pessoal. 

19.  Zero. O zero colocado antes de 1 a 9 nas listagens, em geral, a partir de 10 itens no 

âmbito da Enumerologia da Conscienciologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a harmonia existencial, indicados para a expansão das 

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

01.  Aglutinação:  Harmoniologia;  Neutro. 

02.  Bem-estar:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

03.  Consciência  harmonizada:  Harmoniologia;  Homeostático. 
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04.  Equilibriologia:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

05.  Equilíbrio  mental:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

06.  Eudemonia  cosmoética:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

07.  Eustresse:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

08.  Eutimia:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

09.  Harmoniologia:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

10.  Homeostase  geral:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

11.  Imperturbabilidade:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

12.  Megaeuforização:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

13.  Megatrafor:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

14.  Protimia:  Homeostaticologia;  Neutro. 

15.  Pseudo-harmonia:  Harmoniologia;  Neutro. 

 

A  CONDIÇÃO  DA  HARMONIA  EXISTENCIAL  HÁ  DE  SER  

MANTIDA  SEMPRE  PELA  CONSCIÊNCIA  DE  MAIOR  FORÇA  

PRESENCIAL  CAPAZ  DE  INFLUIR  NO  EQUILÍBRIO  AMPLI-
PLIFICADO  DO  HOLOPENSENE  DOMÉSTICO  OU  GRUPAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, busca manter a harmonia existencial? Em todos 

os setores e em todas as naturezas de experiências? 
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H A R M O N I O L O G I A  
( C O S M O E T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Harmoniologia é a Ciência aplicada aos estudos ou aos conhecimentos 

específicos, sistemáticos, técnicos ou pesquisas da manutenção e desenvolvimento, por parte da 

consciência lúcida, da harmonia máxima, produtiva, entre todas as realidades e pararrealidades do 

Cosmos. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo harmonia procede do idioma Grego, harmonía, “união; encai-

xe; acordo; ordem; proporção”, através do idioma Latim, harmonia. Surgiu no Século XV. O ele-

mento de composição logia deriva também do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; ex-

posição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. 

Sinonimologia: 01.  Concertologia. 02.  Conciliologia. 03.  Concordanciologia. 04.  Sin-

toniologia. 05.  Harmonograma existencial. 06.  Estudo da vida harmônica. 07.  Harmonia exis-

tencial. 08.  Solidariedade universal cosmoética. 09.  Coerenciologia. 10.  Megaconexionismo 

evolutivo. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 40 cognatos derivados do vocábulo harmonia: 

desarmonia; desarmônica; desarmônico; desarmoniosa; desarmonioso; desarmonização; desar-

monizador; desarmonizadora; desarmonizar; harmonete; harmônica; harmonicelo; harmônico; 

harmonicorde; harmoniflauta; harmoniflute; harmonino; harmônio; Harmoniologia; harmonio-

sa; harmonioso; harmonista; harmonística; harmonístico; harmonização; harmonizada; harmo-

nizado; harmonizador; harmonizadora; harmonizar; harmonizável; harmonografia; harmono-

gráfica; harmonográfico; harmonógrafo; harmonograma; Harmonometria; harmonométrica; 

harmonométrico; harmonômetro. 

Neologia. O vocábulo Harmoniologia e as 3 expressões compostas Harmoniologia míni-

ma, Harmoniologia média e Harmoniologia máxima são neologismos técnicos da Cosmoetico-

logia. 

Antonimologia: 01.  Desarmoniologia. 02.  Desconcertologia. 03.  Antagonismologia. 

04.  Conflitologia. 05.  Controversiologia. 06.  Insulamento; isolacionismo. 07.  Misoneísmo.  

08.  Autismo; encaramujamento. 09.  Alienação. 10.  Megadesconexão evolutiva. 

Estrangeirismologia: o Conviviarium; a interação urbi et orbi; o neomodus ratiocinan-

de evolutivo. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente dos atributos 

holossomáticos. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Felicidade: 

harmonia íntima. Charmonia: força presencial. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal harmônico; a autopensenidade evolutiva; a intera-

tividade pensênica; os ortopensenes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: a vida harmônica; a Ciência da cognição da harmonia; a autocosmovisão har-

mônica da vida; o equilíbrio das abordagens prioritárias; os fatores desencadeantes da paz; a har-

monia do ego ante o Cosmos; a harmonia estável da saúde; o estudo do autodinamismo harmôni-

co; a coexistência produtiva com todos os seres vivos; a homeostase da conscin; o respeito ao 

fluxo das realidades e pararrealidades do Cosmos; os ajustes harmônicos; a megafraternidade;  

a coesão dos interesses; a confraternidade universal; a inexistência, a rigor, do racismo; a ho-

meostase grupal; a busca da harmonização cósmica; a harmonização dos litigantes; a minimiza-

ção das competições e dos conflitos; a autoconsciencialidade pacifista; a harmonia cosmoética;  
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a ampliação das harmonias; a conciliabilidade universal; a convivialidade homeostática, exem-

plarista, na Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI); o caminho para  

o Estado Mundial; a UNICIN; o Discernimentum. 

 

Parafatologia: a harmonia holossomática pessoal; a harmonia holossomática grupal;  

a harmonia das dimensões conscienciais. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da adaptabilidade; o princípio do exemplarismo pessoal 

(PEP); o princípio da inseparabilidade grupocármica. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Tecnologia: a técnica da conscienciofilia. 

Enumerologia: a multialegria; a pluricortesia; a omniempatia; a mega-harmonia; a ma-

xissimpatia; a hipersinergia; a supersintonia. 

Binomiologia: o binômio lar harmônico–vida social harmônica; o binômio harmonia 

intraconsciencial–harmonia extraconsciencial. 

Trinomiologia: o trinômio lógica-coerência-harmonia. 

Polinomiologia: o polinômio cidade-campo-montanha-praia. 

Antagonismologia: o antagonismo rosto harmônico / rugas desarmônicas; o antagonis-

mo soma / psicossoma. 

Politicologia: a democracia; a cosmocracia; a conscienciocracia. 

Filiologia: a conviviofilia; a sociofilia; a zoofilia; a biofilia. 

Sindromologia: a evitação da síndrome do estrangeiro. 

Holotecologia: a convivioteca; a sociologicoteca. 

Interdisciplinologia: a Harmoniologia; a Cosmoeticologia; a Autexperimentologia; a In-

trafisicologia; a Conviviologia; a Ecologia; a Sociologia; a Zoologia; a Botânica; a Etologia;  

a Parassociologia; a Vinculologia; a Evoluciologia; a Autoproexologia; a Paradireitologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a dupla evolutiva harmônica; a conscin lúcida; o ser desperto; o ser interas-

sistencial; a semiconsciex; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual; 

o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofie-

xista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o siste-

mata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o ho-

mem de ação; o objetor de consciência; o harmonista; o harmonizador. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

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

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

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a evolucióloga; a exemplarista; a intelectual; 

a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;  

a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente;  

a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra;  

a mulher de ação; a objetora de consciência; a harmonista; a harmonizadora. 
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Hominologia: o Homo sapiens harmonicus; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens 

epicentricus; o Homo sapiens aequilibratus; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens 

biophilicus; o Homo sapiens serenissimus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Harmoniologia mínima = a harmonização pessoal e grupal do lar; Har-

moniologia média = a harmonização pessoal e grupal na atmosfera da Socin onde se vive; Harmo-

niologia máxima = a harmonização pessoal e grupal pacífica entre os seres vivos no ambiente ou 

cenário existencial. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Harmoniologia, não consegue ainda viver bem dentro 

das realidades do Cosmos, por exemplo, quem entra em conflito com qualquer destas 5 categorias 

de princípios conscienciais em evolução, aqui dispostas na ordem funcional: 

1.  Conscins: quem vive desajustado, como hábito, com grande número de pessoas. 

2.  Consciexes: quem penseniza mal até das conscins dessomadas. 

3.  Animais domésticos: quem rejeita o convívio harmônico com os subumanos sob  

o mesmo teto. 

4.  Insetos: quem somente reclama das pulgas e dos mosquitos e não enxerga as joani-

nhas e as borboletas. 

5.  Vegetais: quem despreza a jardinagem, os jardins e as flores. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a Harmoniologia, indicados para a expansão das aborda-

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

01.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Adaptabilidade:  Adaptaciologia;  Neutro. 

03.  Biofilia:  Intrafisicologia;  Neutro. 

04.  Cognopolita:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

05.  Coniunctio:  Conviviologia;  Neutro. 

06.  Radicalidade  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

07.  Terra-de-todos:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

08.  Territorialidade  individual:  Interdimensiologia;  Neutro. 

09.  Vida  humana:  Intrafisicologia;  Neutro. 

10.  Vida  programada:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

 

A  HARMONIOLOGIA  É  INDISPENSÁVEL  À  MANUTENÇÃO 

HOMEOSTÁTICA  OU  À  EVOLUÇÃO  DE  TODOS  OS  PRIN- 
CÍPIOS  CONSCIENCIAIS,  CONSCINS  E  CONSCIEXES,  SEM 

EXCEÇÃO,  JÁ  VIVENDO  ALÉM  DA  SUBUMANIDADE. 
 

Questionologia. A Harmoniologia é considerada por você com status de Ciência Evolu-

tiva? O bom humor permeia a harmonia da vida para você? 
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H E M I S F É R I O S    C E R E B R A I S  
( CE R E B R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. Os hemisférios cerebrais são as duas partes componentes do cérebro dos 

vertebrados, direita e esquerda, separadas pelo sulco mediano longitudinal e anatomicamente si-

métricos, funcionalmente diferenciados, embora entrosados. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição hemi deriva do idioma Grego, hémi, “meia (par-

te), metade”. Surgiu no Século XVI. A palavra esfera procede do idioma Latim, sphaera, “esfera; 

globo”, e esta do idioma Grego, sphaîra, “todo corpo redondo; bola para jogar; esfera; objetos di-

versos em forma redonda; globo terrestre”. Apareceu no Século XV. O vocábulo hemisfério sur-

giu no Século XVI. O termo cérebro provém do idioma Latim, cerebrum, “cérebro; miolos; ra-

zão; raciocínio; juízo”. Apareceu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Metades laterais do cérebro. 2.  Lado esquerdo e direito do cérebro. 

Neologia. As duas expressões compostas hemisférios cerebrais desaproveitados e he-

misférios cerebrais aproveitados são neologismos técnicos da Cerebrologia. 

Antonimologia: 1.  Cérebro. 2.  Cerebelo. 3.  Encéfalo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às interconexões neuroniais. 

Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao tema: 

1.  “Esquecimento. Esqueça de uma vez por todas, o tolicionário dito, escrito e registra-

do, através dos milênios: é impossível em toda parte e em qualquer tempo, o músculo cardíaco, 

ou o coração humano, substituir eficazmente os 2 hemisférios cerebrais”. 

2.  “Finalidade. Cada instrumento tem a sua finalidade. Os olhos separam o pequeno 

do grande. Os ouvidos apartam o ruído da melodia. Os hemisférios cerebrais distinguem o melhor 

do pior”. 

3.  “Paracerebrologia. Os parafatos sugerem que o paracérebro da Consciex Livre 

(CL) é constituído de 1 único todo, inteiriço, e não mais de 2 hemisférios como o cérebro.  

– “Quais os efeitos evolutivos de tal interação definitiva do funcionamento dos hemisférios cere-

brais?” 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da preservação das interconexões cerebrais; os 

neuropensenes; a neuropensenidade. 

 

Fatologia: os hemisférios cerebrais; o duplo processamento superando o trabalho de úni-

co hemisfério; a divisão de funções entre os hemisférios; a assimetria funcional dos hemisférios; 

as áreas morfologicamente parecidas nos 2 hemisférios com funções bem distintas; as provas em-

píricas mostrando a superioridade do entrosamento dos 2 hemisférios; as experiências feitas em 

aves mostrando na prática a superioridade da divisão de funções; as pesquisas indicando serem os 

2 ou 3 primeiros anos de vida críticos para o desenvolvimento do hemisfério direito; a ativação do 

hemisfério esquerdo a partir dos 2 anos de idade; a responsividade materna ativando e desenvol-

vendo o hemisfério direito nos bebês; a plasticidade cerebral permitindo a correção de deficit nos 

hemisférios; a hemisferectomia na condição de medida drástica nos casos de convulsões recorren-

tes (epilepsia); o corpo caloso unindo os 2 hemisférios; a função de coletor de dados por parte do 

hemisfério esquerdo contribuindo na visão de conjunto do hemisfério direito; os 3 atributos do 

hemisfério esquerdo, tais como a lógica, linearidade e linguagem; o hemisfério direito e a expres-

são não verbal, visioespacial; a linearidade do pensamento; a atribuição do hemisfério direito;  

o mapa integrado do corpo, ligado à autobiografia (visão de conjunto) e empatia; o hemisfério es-
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querdo dividindo as coisas do mundo em categorias; o hemisfério esquerdo categorizando e vir-

tualizando a realidade; a descrição feita pelo hemisfério esquerdo e a justificação realizada pelo 

direito; as disfunções do hemisfério direito mais restritivas para a manifestação consciencial se 

comparadas às lesões do hemisfério esquerdo; a anosognosia podendo levar à ausência de percep-

ção do lado esquerdo do soma; a vigilância, a atenção global e o estado de alerta relativos ao he-

misfério direito; o dicionário analógico atribuído ao hemisfério direito; os estudos com pacientes 

portadores de lesões cerebrais auxiliando na compreensão do funcionamento dos hemisférios; as 

potencialidades cerebrais ainda desconhecidas. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o auxílio no des-

bloqueio dos hemisférios cerebrais por meio da mobilização básica das energias (MBE); o arco 

voltaico craniochacral; o circuito fechado fronto-coronochacra promovendo o desbloqueio corti-

cal; o paracérebro. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo das habilidades dos 2 hemisférios cerebrais. 

Principiologia: o princípio mens sana in corpore sano. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) qualificando a intenção. 

Tecnologia: a técnica do arco voltaico craniochacral no desbloqueio dos hemisférios 

cerebrais e na reorganização sináptica; as técnicas de pesquisas neurológicas para entender o fun-

cionamento do cérebro humano a partir de conscins com hemisférios cerebrais lesionados; a téc-

nica de anestesiar 1 dos hemisférios do cérebro para compreender o funcionamento individual do 

outro; a técnica da calostomia desconectando os hemisférios cerebrais através da secção do corpo 

caloso. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o labo-

ratório conscienciológico da Autopensenologia. 

Neossinapsologia: as neossinapses resultantes da melhor comunicação entre os hemis-

férios cerebrais. 

Ciclologia: as alterações cerebrais nas etapas do ciclo da vida humana. 

Binomiologia: o binômio hemisfério cerebral direito–hemisfério cerebral esquerdo. 

Interaciologia: a interação hemisfério direito–hemisfério esquerdo através do corpo ca-

loso. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Neuroconscienciologia. 

Efeitologia: o efeito das lesões nos hemisférios cerebrais levando a déficits cognitivos; 

o efeito das lesões no hemisfério cerebral esquerdo podendo provocar a afasia; o efeito das le-

sões do hemisfério cerebral direito podendo provocar a anosognosia. 

Crescendologia: a importância da saúde cerebral no crescendo das reciclagens consci-

enciais. 

Trinomiologia: o trinômio hemisfério direito–hemisfério esquerdo–corpo caloso. 

Polinomiologia: os conflitos intrapsíquicos desvelados no polinômio postura-olhar-voz- 

-gesto; o polinômio neurônios-glias-dendritos-axônios-neuróglias. 

Antagonismologia: o antagonismo fenômenos intrapsíquicos / fenômenos parapsí-

quicos. 

Paradoxologia: o paradoxo de o corpo caloso unir para separar. 

Politicologia: as políticas de doação de cérebro para pesquisas científicas. 

Legislogia: as leis da Fisiologia Humana; as leis da Parafisiologia; as leis da Neurofi-

siologia; a lei da economia de males na hemisferectomia. 

Filiologia: a leiturofilia; a bibliofilia; a mentasolmatofilia. 

Fobiologia: a fronemofobia. 

Sindromologia: a síndrome da desconexão inter-hemisférica; a síndrome de Gertst-

mann; a síndrome de Aicardi; as síndromes cognitivas relacionadas a lesões dos hemisférios cere-

brais. 
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Maniologia: a base neurológica das manias. 

Holotecologia: a cerebroteca; a anatomoteca; a neuroteca; a geneticoteca; a parageneti-

coteca; a ginoteca; a androteca; a macrossomatoteca. 

Interdiciplinologia: a Cerebrologia; a Neurologia; a Psicologia; a Psiquiatria; a Consci-

encioterapeuticologia; a Paracerebrologia; a Autocogniciologia; a Parapercepciologia; a Mental-

somatologia; a Autodiscernimentologia; a Neuroconscienciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

al; a conscin enciclopedista; a conscin de cérebro vigoroso; a conscin equilibrada; a conscin trice-

rebral. 

 

Masculinologia: os neurocientistas eletronóticos; os neurocientistas dualistas; o acopla-

mentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; 

o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo;  

o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; 

o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor;  

o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o ma-

xidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o proje-

tor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem 

de ação; o neurocientista; o intelectual; o paciente de cérebro lesado; o neurofisiologista; o neuro-

anatomista; o neuroconscienciólogo. 

 

Femininologia: as neurocientistas eletronóticas; as neurocientistas dualistas; a acopla-

mentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodeci-

sora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; 

a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; 

a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora;  

a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a ma-

xidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pro-

jetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mu-

lher de ação; a neurocientista; a intelectual; a paciente de cérebro lesado; a neurofisiologista;  

a neuroanatomista; a neuroconsciencióloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens cerebralis; o Homo sapiens subcerebralis; o Homo sapi-

ens sapiens; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens 

logicus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens serenissimus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: hemisférios cerebrais desaproveitados = aqueles subutilizados abaixo do 

potencial dos lados esquerdo e direito do encéfalo; hemisférios cerebrais aproveitados = aqueles 

utilizados na máxima potência dos lados esquerdo e direito do encéfalo. 

 

Culturologia: a cultura do cérebro (Neurocultura); a cultura anticerebral das drogas;  

a cultura do cerebelo; a cultura do subcérebro (robéxis); a cultura do paracérebro; a cultura da 

geração saúde; as influências culturais na maneira de pensar. 

 

Tabelologia. Sob o prisma da Cerebrologia, eis tabela com 10 contrapontos entre as fun-

ções dos hemisférios direito e esquerdo, apresentados na ordem alfabética: 
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Tabela  –  Funções  do  Hemisfério  Esquerdo  versus  Hemisfério  Direito 

 

N
os

 Hemisfério  Esquerdo Hemisfério  Direito 

01. Compreensão do significado da fala Compreensão do conteúdo emocional   

02. Expressa ideia pela fala Expressa a emoção contida na ideia 

03. Foco nos detalhes (micro) Visão de conjunto (macro) 

04. Ligado a objetos inanimados Ligado a seres vivos 

05. Linguístico Não verbal 

06. Memória fatual, semântica Memória autobiográfica 

07. Pensamento literal Pensamento metafórico 

08. Raciocínio serial Raciocínio paralelo 

09. Retrato estático do mundo (foto) Visão de movimento (filme) 

10. Temporal Atemporal 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com os hemisférios cerebrais, indicados para a expansão das 

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

01.  Alexitimia:  Comunicologia;  Nosográfico. 

02.  Antienvelhecimento  cerebral:  Gerontocerebrologia;  Homeostático. 

03.  Aquecimento  neuronal:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

04.  Arco  voltaico  craniochacral:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

05.  Cabeça  fria:  Harmonopensenologia;  Homeostático. 

06.  Conscin  tricerebral:  Cerebrologia;  Neutro. 

07.  Exercício  mentalsomático:  Mentalsomatologia;   Homeostático. 

08.  Irrompimento  do  paracérebro:  Paracerebrologia;  Homeostático. 

09.  Neuroconscienciologia:  Paraneurologia;  Neutro. 

10.  Paracérebro  receptivo:  Paracerebrologia;  Homeostático. 

11.  Paraconceptáculo  mentalsomático:  Paracerebrologia;  Homeostático. 

12.  Responsividade  materna:  Interassistenciologia;  Neutro. 

13.  Saúde  cerebral:  Holocerebrologia;  Homeostático. 

14.  Thesaurus  cerebral:  Polineurolexicologia;  Homeostático. 

15.  Vida  intrapsíquica:  Cerebrologia;  Neutro. 

 

A  QUALIDADE  DA  MANIFESTAÇÃO  DA  CONSCIN  TAMBÉM  

DEPENDE  DA  INTERCONEXÃO  SADIA  DOS  HEMISFÉRIOS  

CEREBRAIS  E  DA  EXPRESSÃO  PLENA  DOS  ATRIBUTOS  

DE  CADA  LADO,  ESQUERDO  E  DIREITO,  DO  ENCÉFALO. 
 
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já pesquisou qual hemisfério cerebral predomina 

na própria manifestação? Considera existir equilíbrio e boa interconexão entre eles? 
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H E R E S I O L O G I A  
( DE S C R E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Heresiologia é a Ciência ou especialidade historiográfica aplicada ao es-

tudo técnico das heresias, heterodoxias, dissidências, divergências de pensamento, individuais ou 

coletivas, e as consequentes megacensuras, perseguições e repressões decorrentes. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra heresia vem do idioma Latim, haeresis, “opinião; sistema; dou-

trina; seita; escola de pensamento sectário; heresia”, derivada do idioma Grego, haíresis, “esco-

lha; preferência; estudo particular de; doutrina religiosa; opinião política; facção”. Surgiu no Sé-

culo XIII. O elemento de composição logia procede do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tra-

tado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. 

Sinonimologia: 1.  Ciência da Heresia. 2.  Heterodoxologia. 3.  Ciência das plurimenta-

lidades discordantes. 4.  Divergenciologia. 5.  Discordanciologia. 6.  Inortodoxologia. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 25 cognatos derivados do vocábulo heresia: 

anti-herético; herege; heregia; heresiada; heresiado; heresiar; heresiarca; heresiógrafa; here-

siografia; heresiográfica; heresiográfico; heresiógrafo; heresióloga; Heresiologia; heresiológi-

ca; heresiológico; heresiólogo; herética; heretical; hereticidade; hereticídio; herético; neo-here-

sia; Neo-Heresiologia; Retro-Heresiologia. 

Neologia. As duas expressões Retro-Heresiologia e Neo-Heresiologia são neologismos 

técnicos da Descrenciologia. 

Antonimologia: 1.  Ortodoxologia. 2.  Doutrinologia. 3.  Teologia. 4.  Geopoliticologia. 

Estrangeirismologia: o estrangeiro tratado enquanto hospes hostis; o faidit na condição 

de outlaw e simpatizante da heresia; a Chanson de la Croisade Albigeoise. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do discernimento quan-

to à liberdade de expressão consciencial. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares contributivos ao tema: – Here-

sia: liberdade pensamental. Heresia: opinião discordante. 

Coloquiologia. Coloquialmente o vocábulo heresia é utilizado enquanto indicativo de 

disparate, despautério, contrassenso e tolice. 

Citaciologia: – A vida dos grandes pensadores costuma ser perigosa (Fernando Báez, 

1970–). 

Filosofia: o anticlericalismo; o antimonarquismo; o antidogmatismo; o Universalismo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da dissidência pensênica; os lateropensenes; a late-

ropensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; a au-

tonomia pensênica; a fôrma holopensênica homeostática do ceticismo otimista cosmoético 

(COC); a autopensenidade questionadora. 

 

Fatologia: o estudo do pensamento divergente; as fontes históricas confiáveis; a aposta-

sia enquanto maxidissidência; as heresias medievais; a heresia enquanto crime de lesa-majestade; 

a epistolografia dos religiosos ortodoxos denunciando as heterodoxias do medievo; a hostilidade 

contra o pensamento livre; a perseguição aos integrantes de grupos divergentes; as verdades abso-

lutas impostas a ferro e fogo; a pena capital; o confisco dos bens e a destituição de funções públi-

cas dos hereges; a heresia entendida enquanto peste e a fogueira, a medida higiênica e saneadora; 

o fato de, por séculos, queimar-se livros e autores considerados heréticos; a intolerância religiosa; 

a obrigatoriedade do uso da cruz amarela, enquanto símbolo da infâmia; o anátema execrando  

o herege; a Inquisição enquanto instituição judicial-religiosa criada para combater a dissidência  
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e o pensamento heterodoxo; o dogmatismo fomentando os órgãos de proteção e intimidação;  

o combate às heresias na base da consolidação política da Igreja Católica Apostólica Romana 

(ICAR); o braço secular; o hereticídio; os tribunais do Santo Ofício; o Index Librorum Prohibito-

rum (Índice dos Livros Proibidos) vigente por mais de 400 anos (1557–1966); os autos de fé en-

quanto espetáculos de massa; os tratados anti-heréticos; as denúncias anônimas; a caça às bruxas; 

os infiltrados anticosmoéticos; as lideranças amauróticas; a fogueira do passado substituída pela 

campanha multimidiática difamatória atual; as neo-heresias; o neomedievalismo; os neoinquisido-

res; a acareação cosmoética substituindo os julgamentos inquisitoriais; o não conformismo frente 

às verdades absolutas; a refutação; o fato de ser contrário aos argumentos e não aos argumen-

tadores; o abertismo consciencial; a força transformadora das verdades relativas de ponta (ver-

pons); as controvérsias úteis; as ideias e técnicas libertárias da Conscienciologia; a aquisição do 

senso universalista enquanto traço de inteligência evolutiva (IE); a tares, acrescida à postura des-

crenciológica, substituindo em definitivo as crenças e dogmas em todas as áreas do conheci-

mento. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático ao pesquisar temas 

polêmicos e retrofatos históricos sangrentos; o sobrepairamento necessário nas autopesquisas re-

trocognitivas; as interprisões seculares geradas pela repressão às heresias; o estudo necessário da 

Baratrosferologia; a assistência pós-dessomática às consréus fanáticas religiosas; a transmigração 

enquanto instrumento reurbanizador; a apartação necessária dos transmigrados; a transmigração 

das lideranças baratrosféricas fanáticas religiosas; o desmanche dos parabolsões conservantistas; 

a reurbex promovendo a desconstrução dos paraguetos anticosmoéticos; a Central Extrafísica da 

Verdade (CEV); a Central Extrafísica da Fraternidade (CEF). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo patológico sacralização-escravidão; o sinergismo Retro- 

-Historiografia–Neo-Historiografia relativo às reurbexes. 

Principiologia: o princípio da descrença; o princípio da culpabilidade; o princípio de 

pensar livremente e viver evolutivamente; o princípio cosmoético do respeito à intraconsciencia-

lidade alheia; o princípio do heteroperdoamento; o princípio do autoimperdoamento sem auto-

flagelação; o princípio do direito consciencial à autexpressão; o princípio da megafraternidade. 

Codigologia: o código de Teodósio (Século V); a urgência da autoprescrição do código 

pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética (CGC) superando os retrocódigos 

do intolerantismo. 

Teoriologia: a teoria da conspiração; a teoria da exumação historiográfica. 

Tecnologia: a técnica da banana technique aplicada aos fanatismos em geral; a técnica 

da Impactoterapia Cosmoética aplicada às consciências genuflexas; a técnica tertuliária aplicada 

aos tímidos mentaissomáticos; a técnica da tenepes; a técnica verbetográfica aplicada na amplia-

ção das neoverpons; a técnica do sobrepairamento analítico; a técnica da veste única quebrando 

convencionalismos escravizantes. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico das retrocognições; o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório 

conscienciológico Holociclo; o laboratório conscienciológico Tertuliarium; o laboratório consci-

enciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Conviviologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Historiografia; o Colégio Invisível da Parapercep-

ciologia; o Colégio Invisível da Cosmoética; o Colégio Invisível da Liberologia; o Colégio Invisí-

vel da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Reurbexologia. 

Efeitologia: o efeito libertário das verpons; o efeito homeostático de expressar as pró-

prias ideias; o efeito desassediador da aceitação da diversidade consciencial; o efeito proexoló-

gico da maxidissidência; o efeito esclarecedor da gescon antidogmática; os efeitos devastadores 

do fanatismo religioso; o efeito nefasto da pensenidade monoideica; os efeitos dessacralizadores 

da Conscienciologia. 
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Ciclologia: o ciclo ressoma-dessoma-intermissão; o ciclo heresiarca-heresia-dissidên-

cia; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP), desmontando as castas e linhagens privilegiadas. 

Enumerologia: os cientistas hereges; os pensadores hereges; os intelectuais hereges; os 

escritores hereges; os teólogos hereges; os dissidentes hereges; os estrangeiros hereges. A here-

sia científica (criacionismo); a heresia nicolaística (fim do celibato); a heresia simoníaca (compra 

de indulgências); a heresia militar (deserção); a heresia política (corrupção); a heresia jurídica 

(prisão especial); a heresia autoral (plágio). 

Binomiologia: o binômio inconcordismo-descrencionismo; o binômio crença dissonan-

te–dissidência ideológica; o binômio fanatismo-universalismo; o binômio grupo evolutivo–grupo 

ideativo; o binômio alternante vítma-algoz; o binômio retropadrão-neopadrão; o binômio cora-

gem evolutiva–ousadia interassistencial. 

Interaciologia: a interação liberdade de pensenizar–liberdade de escolha; a interação 

Retro-História–Neo-História–Para-História. 

Crescendologia: o crescendo nosográfico Inquisição-Nazismo-Stalinismo; o crescendo 

Heteronomologia-Autonomologia; o crescendo subordinação-interdependência; o crescendo 

dependência-independência-interdependência; o crescendo egovisão-monovisão-cosmovisão;  

o crescendo mentalidade paroquial–mentalidade universal. 

Trinomiologia: o trinômio do poder cetro-espada-crucifixo; o trinômio tarístico artigo- 

-verbete-livro; o trinômio libertário verpon-neoverpon-megaverpon; o trinômio assistência egoi-

ca–assistência inegoica–assistência policármica; o trinômio perfilológico patogênico conscin 

fanática–conscin bélica–conscin eletronótica; o trinômio Pré-História–História–Para-História; 

o trinômio anticonvencionalismo-antitradicionalismo-vanguardismo. 

Polinomiologia: o polinômio verbetógrafo-tertuliano-teletertuliano-paratertuliano exer-

cendo a teática da liberdade de expressão. 

Antagonismologia: o antagonismo Universalismo / monopólio ideológico; o antagonis-

mo neofilia / intolerância; o aparente antagonismo Ciência / Religião; o antagonismo consenso 

cosmoético / coerção antievolutiva; o antagonismo liberticídio / liberofilia; o antagonismo credu-

lidade / racionalidade; o antagonismo hermetismo acadêmico / abertismo neofílico. 

Paradoxologia: o paradoxo de as principais fontes historiográficas sobre as heresias 

medievais serem textos anti-heréticos e processos inquisitoriais persecutórios aos movimentos 

heréticos. 

Politicologia: o Estado Laico; a Declaração sobre a eliminação de todas as formas de 

intolerância e discriminação fundadas na Religião ou nas convicções (ONU, 1981); a clerocra-

cia; a genuflexocracia; a democracia; a sofocracia; a conscienciocracia; a lucidocracia; a cos-

moeticocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço na autossuperação do autismo ideativo. 

Filiologia: a historiofilia; a intelectofilia; a pensenofilia; a liberofilia; a neofilia; a con-

viviofilia; a xenofilia. 

Fobiologia: a xenofobia; a neofobia; a verponofobia; a bibliofobia; a epistemofobia;  

a cogniciofobia; a heterodoxofobia; a criticofobia. 

Sindromologia: a síndrome da autossantificação. 

Maniologia: a teomania; a beatomania; a doutrinomania. 

Mitologia: a Teomitologia; a superação dos mitos fossilizadores. 

Holotecologia: a dogmaticoteca; a teologoteca; a belicosoteca; a ideoteca; a politicote-

ca; a socioteca; a historioteca; a reurbanoteca. 

Interdisciplinologia: a Heresiologia; a Descrenciologia; a Liberologia; a Historiografo-

logia; a Vitimologia; a Passadologia; a Refutaciologia; a Autonomologia; a Lateropensenologia;  

a Parassociologia; a Reurbexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consbel inquisitorial; a conscin lúcida libertária; a conscin discordante;  

a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 
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Masculinologia: o heresiólogo; o pensador dissonante; o debatedor; o refutador; o argu-

mentador; o historiador; o descrenciólogo; o inconformista; o objetor de consciência; o dissiden-

te; o maxidissidente; o minidissidente; o herético; o herege; o inovador; o acoplamentista; o agen-

te retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivis-

ta; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; 

o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o dupló-

logo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exem-

plarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista;  

o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o teleguiado autocrítico; o tertulia-

no; o verbetógrafo. 

 

Femininologia: a heresióloga; a pensadora dissonante; a debatedora; a refutadora; a ar-

gumentadora; a historiadora; a descrencióloga; a inconformista; a objetora de consciência; a dis-

sidente; a maxidissidente; a minidissidente; a herética; a herege; a inovadora; a acoplamentista;  

a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a in-

termissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a cons-

ciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a du-

plista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evo-

luciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepes-

sista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a teleguiada au-

tocrítica; a tertuliana; a verbetógrafa. 

 

Hominologia: o Homo sapiens idolatricus; o Homo sapiens orthodoxus; o Homo sapi-

ens fanaticus; o Homo sapiens incredulus; o Homo sapiens argumentator; o Homo sapiens refu-

tator; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens universalis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Retro-Heresiologia = o estudo dos movimentos heréticos medievalistas 

(Séculos XI a XIV); Neo-Heresiologia = o estudo dos movimentos considerados heréticos na con-

temporaneidade (Séculos XX e XXI). 

 

Culturologia: a cultura da intolerância; a cultura da impunidade; a cultura misógina; 

 a cultura da liberdade; a cultura de paz; a Multiculturologia Universalista. 

 

Historiografologia. Os textos e livros considerados heréticos foram sistematicamente 

destruídos pelos opositores durante séculos. Sob a ótica da Heresiologia, eis, na ordem alfabética, 

as 3 principais fontes historiográficas remanescentes sobre as heresias medievais: 

1.  Cartas dos polemistas da ICAR. 

2.  Manuais anti-heréticos da Inquisição. 

3.  Processos inquisitoriais detalhados. 

 

Exclusão. Sob a ótica da Sociologia, os movimentos heterodoxos, notadamente na Baixa 

Idade Média, reuniam integrantes de etnias e categorias sociais minoritárias e excluídas. Eis, na 

ordem alfabética, 15 perfis de conscins marginalizadas, do período, frequentemente criminaliza-

das por comportamento herético: 

01.  Anões. 

02.  Bruxas e feiticeiras: as benzedeiras; as curandeiras; as parapsíquicas. 

03.  Ciganos. 

04.  Criminosos: os ladrões; os traidores. 

05.  Deficientes físicos: os portadores de malformações congênitas e teratológicas. 

06.  Dissidentes políticos. 

07.  Doentes mentais: os dementes; os catatônicos; os loucos; os depressivos. 
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08.  Eremitas: os ermitões; os solitários. 

09.  Homossexuais. 

10.  Judeus. 

11.  Leprosos. 

12.  Mendigos: os sem-teto; os pedintes; os errantes; os desvalidos sociais. 

13.  Muçulmanos. 

14.  Prisioneiros: os adversários ideológicos. 

15.  Prostitutas. 

 

Heresiografia. Segundo a Historiologia, eis, na ordem alfabética, 8 personalidades his-

tóricas indiciadas por heresia (5 receberam pena capital): 

1.  Galileu Galilei (1564–1642): o cientista italiano julgado pela Inquisição ao defender 

o heliocentrismo. 

2.  Giordano Bruno (1548–1600): o teólogo, filósofo e escritor italiano. 

3.  Giovanni Pico della Mirandola (1463–1494): o filósofo italiano, poliglota, de posse 

de biblioteca de 1.191 títulos em latim, grego, hebraico, caldeu e árabe. 

4.  Jacques de Molay (1243–1314): o grão-mestre templário francês, líder da ordem mi-

litar religiosa. 

5.  Joana D’Arc (1412–1431): a jovem líder francesa, fanática nacionalista. 

6.  John Huss (1370–1415): o teólogo e reitor da Universidade de Praga, crítico dos 

abusos eclesiásticos. 

7.  Martinho Lutero (1483–1546): o propositor da reforma protestante, declarado here-

ge pela Dieta de Worms (1521). 

8.  Miguel Servet (1511–1553): o médico, filósofo, matemático e gramático espanhol. 

 

Catarismo. Os cátaros, predominantemente concentrados no Sul da França (Languedoc), 

nos Séculos XII a XIV, constituem exemplo de movimento religioso do baixo medievo considera-

do herege e violentamente massacrado pela associação da máquina repressiva da ICAR – as Cru-

zadas e a Inquisição, com o poder monárquico. 

Onomasiologia. Os integrantes dos movimentos heterodoxos não se autodenominavam 

hereges, ou outras designações de caráter pejorativo, a exemplo dos cátaros, referindo-se a si pró-

prios enquanto bons homens. O medievalista francês Jacques Le Goff (1924–) credita a origem do 

termo ketzerei, “heresia”, em alemão, a katzen, “gato”. Os seguidores do catarismo eram chama-

dos de “adoradores de gatos”, sendo notória a irracional associação do subumano às práticas de-

moníacas, no imaginário medieval. 

Geopoliticologia. O crescimento vertiginoso da heresia cátara, no Languedoc francês,  

é atribuído pelos heresiólogos à veemente crítica anticlerical, ao multiculturalismo e liberdade de 

pensamento na região, acrescidos do apoio da nobreza occitânica ao movimento herético, movida 

pelo interesse em galgar autonomia política em relação à monarquia do norte e na anexação das 

propriedades eclesiásticas do Midi. 

Terapeuticologia. A autolucidez quanto ao maximecanismo evolutivo, à complexidade 

da consciência apátrida, assexuada, interassistencial, cosmoética e pensenicamente livre, constitui 

a megaprofilaxia a todas as formas de fanatismos e crenças segregacionistas. Descrenciologia: 

vacina antidogma. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a Heresiologia, indicados para a expansão das abordagens 

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

01.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Adversário  ideológico:  Conviviologia;  Neutro. 
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03.  Antidogmática:  Comunicologia;  Homeostático. 

04.  Antidoutrinação:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

05.  Contrariedade:  Contrariologia;  Homeostático. 

06.  Cosmovisiologia:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

07.  Cultura  de  paz:  Pacifismologia;  Homeostático. 

08.  Descrenciologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

09.  Exumação  historiográfica:  Pesquisologia;  Neutro. 

10.  Inortodoxia:  Cosmoeticologia;  Neutro. 

11.  Jogo  da  Religião:  Holomaturologia;  Nosográfico. 

12.  Lateropensene:  Lateropensenologia;  Neutro. 

13.  Liberologia:  Evoluciologia;  Homeostático. 

14.  Livre  arbítrio:  Paradireitologia;  Neutro. 

15.  Xenopensene:  Xenopensenologia;  Neutro. 

 

O  ESTUDO  DAS  HERESIAS  TRAZ  À  TONA  A  PROFILAXIA,  
AINDA  NECESSÁRIA,  A  TODA  CONSCIN  LÚCIDA,  HOMEM  

OU  MULHER,  PERANTE  AS  NEOIDEIAS  E  VERDADES  RE- 
LATIVAS,  ATRAVÉS  DO  SCANNER  DA  DESCRENCIOLOGIA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já desfruta de liberdade consciencial para ex-

pressar as próprias ideias sem medo de represálias? Já refletiu sobre a autorrepressão ideativa fi-

gurar entre as piores autoflagelações evolutivas? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

01.  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; páginas 131 a 199. 

02.  Baigent, Michael; & Leigh, Richard; A Inquisição (The Inquisition); trad. Marcos Santarrita; 348 p.; 16 
caps.; 23 ilus.; 314 notas; 97 refs.; ono.; 23 x 16 cm; br.; Imago; Rio de Janeiro, RJ; 2001; páginas 19 a 70. 

03.  Demurger, Alain; Os Templários: Uma Cavalaria Cristã na Idade Média (Les Telpliers); trad. Karina 
Jannini; 688 p.; 29 caps.; 9 fotos; 3 mapas; 1.417 notas; 346 refs.; alf.; ono.; 23 x 15,5 x 3,5 cm; br.; Difel; Rio de Janeiro, 

RJ; 2010; páginas 476 a 495. 

04.  Ladurie, Emmanuel Le Roy; Montaillou: Cátaros e Católicos numa Aldeia Occitana (1294-1324) 

(Montaillou: Village Occitan de 1294 a 1324); trad. Nuno Garcia Lopes; & Pedro Bernardo; 558 p.; 28 caps.; 282 refs.; 

21 x 13,5 cm; enc.; Edições 70; Lisboa; Portugal; 2008; páginas 9 a 26. 

05.  Le Goff, Jacques; A Civilização do Ocidente Medieval (La Civilisation de l’Occident M di val); trad. 
Manuel Ruas; 2 Vols.; 384 p.; Vol. II; 31 caps.; 491 refs.; 20 x 14 cm; br.; Estampa; Lisboa; Portugal; 1995; páginas 74  

a 85. 

06.  Le Goff, Jacques; & Schmitt, Jean-Claude; coord.; Dicionário Temático do Ocidente Medieval (Diction-
naire Raisonn  de L’Occidente Medi val); apres. & trad. Hilário Franco Júnior; revisores Carlos Valero et al.; 2 Vols.; 

1.316 p.; Vol. I; 1 cronologia; 1 E-mail; 17 enus.; 48 fotos; 2 sumários iconográficos; 1 website; 46 x 36 x 7 cm; br.; 

Editora da Universidade Sagrado Coração (EDUSC); Bauru, SP; 2002; páginas 503 a 521. 
07.  Luz, Marcelo da; Onde a Religião termina?; pref. Waldo Vieira; revisores Erotides Louly; Helena Arau-

jo; & Valana Ferreira; 486 p.; 5 seções; 17 caps.; 12 documentários & minisséries; 17 E-mails; 39 enus.; 149 estrangeiris-

mos; 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 143, 164, 270  

a 291. 

08.  Macedo, José Rivair; Heresia, Cruzada e Inquisição na França Medieval; 268 p.; 10 caps.; 213 refs.; 
20,5 x 13,5 cm; br.; Editora Universitária da PUCRS (EDIPUCRS); Porto Alegre, RS; 2000; páginas 87 a 132. 

09.  Nelli, René; Os Cátaros (Les Cathares); trad. Isabel Saint-Aubyn; 198 p.; 13 caps.; 35 refs.; 21 x 13,5 cm; 

br.; Edições 70; Lisboa; Portugal; 1972; páginas 25 a 77. 
10.  Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 

413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;  

1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 ceno-
grafias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do 

Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; 

páginas 388 a 397. 
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11.  Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari & Lour-

des 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 204. 

 

E. M. M. 
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H E R M E N Ê U T I C A    A U T O V I V E N C I A L  
( A U T O P E S Q U I S O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A hermenêutica autovivencial é a interpretação exaustiva dos relatos conti-

dos nas anotações pessoais acerca de experiências vividas pela conscin, homem ou mulher, bus-

cando interconectar fatos e parafatos, detectar a repetição de padrões e inferir logicamente con-

clusões autesclarecedoras e propulsoras de reciclagens. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo hermenêutica é proveniente do idioma Grego, hermeneutiké, 

“arte de interpretar”, de hermeneutikós, “relativo a interpretação; próprio para fazer compreen-

der”, por influência do idioma Francês, herméneutique, “arte de descobrir o sentido exato de um 

texto; interpretação em sentido teológico”. Apareceu no Século XIX. O elemento de composição 

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

vem do idioma Latim, viventia, de vivens, “vivente”, particípio presente de vivere, “viver, estar 

em vida; estar vivo; existir”. Surgiu no Século XX. 

Sinonimologia: 1.  Análise dos registros autovivenciais. 2.  Leitura crítica do diário pes-

soal. 3.  Esmiuçamento dos alfarrábios pessoais. 4.  Esquadrinhamento das anotações pessoais. 

Neologia. As 3 expressões compostas hermenêutica autovivencial, hermenêutica autovi-

vencial específica e hermenêutica autovivencial genérica são neologismos técnicos da Autopes-

quisologia. 

Antonimologia: 1.  Registro autovivencial. 2.  Negligência quanto às anotações pesso-

ais. 3.  Abandono do hábito de anotar. 

Estrangeirismologia: o nosce te ipsum; a recherche autevolutiva; o petit cahier sempre 

à mão; o mosaïque factual deduzido dos registros; a montagem do puzzle autocognitivo; a supera-

ção paulatina da self-ignorance e do self-misunderstanding; o upgrade nas autocomprovações; 

o Unbehagen inevitável face às autocorrupções constatadas. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à autodeterminação evolutiva. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Diário: solilóquio 

gráfico. 

Coloquiologia: a revisão do hábito de guardar tudo de cabeça; a autossabotagem em 

passar batido nos detalhes; o ato de procurar agulha em palheiro; a habilidade de juntar lé com 

cré; a busca do fio da meada; a ficha caindo; a coragem de procurar sarna para se coçar. 

Proverbiologia: o estímulo à autopesquisa expresso no aforismo quem procura, acha. 

Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao tema: 

1.  “Mnemônica. No seu arquivo de retenção da memória, o importante é não esquecer 

as fichas nobres das suas anotações. A maioria das pessoas, quando incautas, joga os memoran-

dos no lixo. Se a pessoa passa muito tempo sem consultar o arquivo, vai esquecer os conteúdos 

das autovivências. Por isso, o uso do mentalsoma pelas leituras e pelos registros escritos, ou as 

anotações pessoais, se torna indispensável”. 

2.  “Parassincronicidade. Não há possibilidade de ser patológica, por parte de quem do-

mina, a interpretação da parassincronicidade. A observação dos detalhes é o princípio que leva 

à homeostase da Consciex Livre (CL). A vida faz as costuras de ocorrências sincrônicas e você 

deve interpretá-las”. 

3.  “Pensenografia. A anotação ampla de tudo o que se passa com a própria pessoa 

é a primeira providência eficaz para se desvendar os enigmas pessoais incompreendidos no mo-

mento evolutivo. É preferível até o excesso das anotações do que a falta de apontamentos pes-

soais”. 
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Filosofia: o Subjetivismo; o Pragmatismo; o Autabsolutismo; o Realismo; o Otimismo 

Cosmoético. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal das pesquisas evolutivas; a detecção dos padrões 

autopensênicos usuais a partir das anotações; a detecção dos indutores de autopatopensenes; a au-

topatopensenidade; a detecção da influência de ambientes e consciências no holopensene pessoal; 

os batopensenes; a batopensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os nexopensenes; 

a nexopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade. 

 

Fatologia: a hermenêutica autovivencial; a varredura crítica das anotações pessoais; 

o autescrutínio; a autocrítica; a autacareação cosmoética; o tempo diário em recolhimento íntimo 

dedicado aos registros; o estabelecimento do modelo de anotações na forma de chapa; a escolha 

das variáveis a registrar; o recorte ambiental; o estilo personalíssimo, estruturado e conciso dos 

apontamentos facilitando a posterior análise; as margens em branco reservadas às marcações; 

a frequência regular de releitura dos registros; o autodomínio emocional e a autocoerência evitan-

do o açodamento e os equívocos interpretativos; a formulação de hipóteses autopesquisísticas; 

a revisão exaustiva das conclusões eliminando gradualmente achismos, empolgações e frustra-

ções; a conexão às vezes sutil entre fatos aparentemente desconexos; a desamarração entre fatos 

aparentemente vinculados; o inventário de pensamentos, sentimentos e emoções instintuais predo-

minantes; a identificação de padrões reativos psicossomáticos similares face a certos estímulos 

externos; a constatação de vínculo causal entre o contato com determinada conscin e a ocorrência 

de eventos intrafísicos de certo tipo; a pesquisa das causas dos acidentes de percurso; a detecção 

de sincronicidades, inclusive numéricas; o levantamento dos travões da autoprojetabilidade lúci-

da; o mapeamento das reciclagens a serem empreendidas; o planejamento das reconciliações gru-

pocármicas a serem feitas; o escalonamento reparatório das prioridades adiadas; a redefinição das 

urgências; a decisão de basta ao mau hábito; a ruína da apriorismose; o reconhecimento dos apor-

tes antes impressentidos; a evidência de motivos para cultivar a gratidão; o autodesempenho evo-

lutivo inferido dos apontamentos; o prazer mentalsomático no aprofundamento autocognitivo; 

a inteligência evolutiva (IE). 

 

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

energias conscienciais (ECs) antes, durante e depois da análise do registro escrito; a atenção à si-

nalética energética e parapsíquica pessoal durante o exercício de interpretação; a inspiração extra-

física sugerindo ligações não óbvias entre as informações; a avaliação do autodesempenho ener-

gossomático; o aprofundamento do autoparapsiquismo; a descoberta de novos sinais integrantes 

da autossinalética energoparapsíquica; a revelação de autobloqueios energéticos associados a cau-

sas externas; o vislumbre da realidade extrafísica interconectando as lacunas factuais; a iscagem 

percebida na repetição de padrões comportamentais atípicos; a experiência extrafísica rememora-

da durante o ato da interpretação; o autodesassédio promovido pela análise do diário. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo interpretação-compreensão; o sinergismo hiperacuida-

de-autodiscernimento. 

Principiologia: o princípio da perseverança pesquisística; o princípio da persistência 

no bom empreendimento; o princípio da autamparabilidade; o princípio da descrença (PD); 

o princípio do descarte do imprestável norteando o foco pesquisístico; o princípio ―nulla dies si-

ne linea‖; o princípio de contra fatos não haver argumentos. 

Codigologia: o investimento autopesquisístico contínuo enquanto cláusula primordial do 

código pessoal de Cosmoética (CPC); o código pessoal de sublinhamento. 

Teoriologia: a inércia da teoria ante a dinâmica da autovivência. 
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Tecnologia: a técnica da associação de ideias; a técnica do diário autobiográfico; a téc-

nica da síntese das vivências diárias em 4 conceitos; a técnica do autovivenciograma; a técnica 

da madrugada; a técnica da exaustividade; as técnicas de autorreflexão. 

Voluntariologia: o convívio com voluntários em Instituição Conscienciocêntrica (IC) 

incentivando a autopesquisa constante. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da vida quotidiana; o laboratório 

conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Grafopensenolo-

gia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Autopesquisologia; o Colégio Invisível da Autodis-

cernimentologia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Conscienciometria; 

o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível da Holomaturologia; o Colégio Invi-

sível da Evoluciologia. 

Efeitologia: o efeito hipomnésico da demora em registrar as ocorrências; o efeito cons-

ciencioterápico do exame crítico das autovivências; o efeito acumulativo dos dados armazena-

dos; os efeitos da releitura dos registros na fixação mnemônica pessoal; o efeito reciclogênico da 

autorreflexão continuada sobre as anotações pessoais; o efeito halo das autorrevelações; o efeito 

interassistencial do compartilhamento dos resultados das autopesquisas. 

Neossinapsologia: as neossinapses geradas com o hábito autopesquisístico. 

Ciclologia: o ciclo observação-registro-interpretação; o ciclo construção-desconstru-

ção-reconstrução de hipóteses; os ciclos de oscilações emocionais; os ciclos automiméticos pato-

lógicos. 

Enumerologia: as repetições úteis e dispensáveis evidenciadas; as amizades produtivas 

e ociosas evidenciadas; as escolhas pró e antievolutivas evidenciadas; os bons e maus exemplos 

evidenciados; os trafores e trafares evidenciados; os acertos e erros evidenciados; os progressos 

e retrocessos evidenciados. 

Binomiologia: as sutilezas do binômio causa-consequência; o binômio rotina-progres-

so; o binômio coragem-persistência. 

Interaciologia: a interação Autopesquisologia-Amparologia; a interação introspecção 

urobórica–abertismo parapsíquico. 

Crescendologia: a periodicidade da hermenêutica autovivencial conforme o crescendo 

diária-semanal-mensal-anual; o crescendo sondagem-reflexão-constatação.  

Trinomiologia: o trinômio autodiscernimento (Autocogniciologia)-fato (Fenomenolo-

gia)-interpretação (Hermeneuticologia); o trinômio autopesquisa-recéxis-recin. 

Polinomiologia: o polinômio revisionismo consciencial–aprofundamento autopesquisís-

tico–incremento autocognitivo–autaprimoramento interassistencial; o polinômio minuciosidade- 

-fidedignidade-tenacidade-tecnicidade. 

Antagonismologia: o antagonismo sutileza / obviedade; o antagonismo isenção / ten-

denciosidade; o antagonismo prioritário / supérfluo; o antagonismo desconexão aparente / des-

conexão efetiva; o antagonismo cosmovisão / precipitação; o antagonismo autoconfiança / autos-

sobrestimação; o antagonismo profundidade / superficialidade. 

Paradoxologia: o paradoxo da imparcialidade na autopesquisa; o paradoxo da grande-

za dos mínimos detalhes; o paradoxo da infinitude do autoconhecimento. 

Politicologia: a lucidocracia; a cognocracia; a conscienciocracia; a discernimentocra-

cia; a evoluciocracia; a cosmoeticocracia; a democracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à conquista da holomaturidade consciencial. 

Filiologia: a neofilia; a parapsicofilia; a evoluciofilia; a mentalsomatofilia; a criticofilia; 

a priorofilia; a pesquisofilia. 

Fobiologia: a autocriticofobia; a autopesquisofobia; a fronemofobia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome do avestruzismo; 

a síndrome da procrastinação; a síndrome da pressa; a síndrome da subestimação. 

Maniologia: a mania de desvalorizar o quotidiano; a mania de deturpar os fatos; a mania 

de negligenciar o hábito de anotar; a mania de não reler as anotações; a mania de reler descuida-
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damente as anotações; a mania de avaliar simploriamente; a mania de queimar etapas na autopes-

quisa. 

Mitologia: o mito da autopesquisa solitária; o mito do acaso; o mito da evolução sem 

autesforço. 

Holotecologia: a autopesquisoteca; a consciencioteca; a criticoteca; a diarioteca; a pen-

senoteca; a biografoteca; a sincronoteca; a correlacionoteca. 

Interdisciplinologia: a Autopesquisologia; a Autocogniciologia; a Autodiscernimento-

logia; a Autopriorologia; a Autorganizaciologia; a Autoconsciencioterapia; a Autevoluciologia; 

a Analiticologia; a Grafopensenologia; a Holomaturologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a personalidade intelectual; a conscin interessada na autevolução; a conscin 

semperaprendente; a isca inconsciente; a isca lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial. 

 

Masculinologia: o pré-serenão; o autopesquisador; o tenepessista; o projetor lúcido; 

o conscienciólogo; o epicon lúcido. 

 

Femininologia: a pré-serenona; a autopesquisadora; a tenepessista; a projetora lúcida; 

a consciencióloga; a epicon lúcida. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens autocriticus; o Homo 

sapiens evolutiens; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens systemata; o Homo sapiens 

heuristicus; o Homo sapiens autodidacta; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens auto-

conscientiotherapicus; o Homo sapiens mentalsomaticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: hermenêutica autovivencial específica = a realizada sobre tema ou aspec-

to pré-determinado dentro do universo dos relatos pessoais; hermenêutica autovivencial genérica 

= a realizada sobre porção abrangente dos autorrelatos, com finalidade de identificar os temas ou 

aspectos relevantes passíveis de análise. 

 

Culturologia: a cultura do empreendedorismo autevolutivo. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a hermenêutica autovivencial, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Autobiografia  técnica:  Autopesquisologia;  Neutro. 

02.  Autodiagnóstico  equivocado:  Autoconsciencioterapia;  Nosográfico. 

03.  Autopesquisa  inarredável:  Autopesquisologia;  Neutro. 

04.  Conjunção  autocognitiva:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

05.  Diário  autopesquisístico  conscienciológico:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

06.  Diários:  Grafopensenologia;  Neutro. 

07.  Evolutividade  planejada:  Evoluciologia;  Homeostático. 

08.  Gratidão  reciclogênica:  Holomaturologia;  Homeostático. 

09.  Holanálise  da  conscin:  Holomaturologia;  Homeostático. 

10.  Pesquisa  do  erro:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

11.  Ponto  cego:  Autopesquisologia;  Nosográfico. 

12.  Sedução  da  simplificação:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 
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13.  Simploriedade:  Evoluciologia;  Nosográfico. 

14.  Sublinhamento:  Comunicologia;  Neutro. 

15.  Uróboro  introspectivo:  Autoprospecciologia;  Neutro. 

 

NÃO  SE  CARACTERIZA  A  AUTOPESQUISA  SEM  A  PRÁTI-
CA  PERIÓDICA  DA  HERMENÊUTICA  AUTOVIVENCIAL,  SEN-
DO  IMPROVÁVEL  A  CONSCIN  NEGLIGENTE  COM  AS  ANO-
TAÇÕES  PESSOAIS  AVANÇAR  EM  AUTOCONHECIMENTO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, examina periodicamente as anotações pessoais, 

efetivando a autopesquisa? Tem observado progressos evolutivos com a manutenção desse hábito 

sadio? 

 
Bibliografia  Específica: 

 
1.  Stédile, Eliane; & Facury, Marco Antônio; Autovivenciograma: Técnica para a Autopesquisa; Artigo; 

I Congresso Internacional de Autopesquisologia e V Jornada de Autopesquisa; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; 

Vol. 14; N. 1; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 
Janeiro-Março, 2010; páginas 100 a 109. 

2.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 se-

ções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 
4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; 

Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 

1.095 e 1.096. 
3.  Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vol. 

2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476 ter-

mos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 
websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 1.097, 1.249 

e 1.280. 

 

O. V. 
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H E R M E N Ê U T I C A    D A    E V O L U C I O L O G I A  
( E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Hermenêutica da Evoluciologia é a Ciência ou técnica aplicada à inter-

pretação racional, de acordo com os fundamentos da Descrenciologia, dos princípios e mecanis-

mos multiculturais, multidimensionais, multitemporais, multiexistenciais, multimilenares, holos-

somáticos, holopensênicos, holomnemônicos, holobiográficos e holocármicos da evolução conti-

nuada das consciências. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo hermenêutica vem do idioma Grego, hermeneutiké, “arte de inter-

pretar”, de hermeneutikós, “relativo à interpretação; próprio para fazer compreender”, por influên-

cia do idioma Francês, hermeneutique, “arte de descobrir o sentido exato de um texto; interpre-

tação em sentido teológico”. Surgiu no Século XIX. O vocábulo evolução deriva do idioma Fran-

cês, évolution, e este do idioma Latim, evolutio, “ação de percorrer, de desenrolar”, de evolvere, 

“rolar de cima; despenhar; precipitar; desdobrar; fazer sair; desenvolver”. Apareceu no Século 

XVIII. O elemento de composição logia procede do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado, 

exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. 

Sinonimologia: 1.  Hermenêutica Evolutiva. 2.  Teoria da interpretação da IE. 3.  Her-

menêutica Intrafisicológica. 4.  Hermenêutica Extrafisicológica. 5.  Hermenêutica existencial. 

Neologia. As 5 expressões compostas Hermenêutica da Evoluciologia, Hermenêutica 

Básica, Hermenêutica Avançada, Hermenêutica Intrafisicológica e Hermenêutica Extrafisicoló-

gica são neologismos técnicos da Evoluciologia. 

Antonimologia: 1.  Curso Intermissivo. 2.  Vivência intrafísica. 3.  Proexologia. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Hermenêuti-

ca: discriminação interpretativa. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensensene pessoal da exegese; os ortopensenes; a ortopenseni-

dade; a retilinearidade das autopensenizações. 

 

Fatologia: a Hermenêutica da Evoluciologia; a Hermenêutica da Conscienciologia;  

a análise hermenêutica da autevolução consciencial; a Hermenêutica explícita; a interpretação 

evolutiva individual ou intrínseca; a interpretação evolutiva grupal ou descritiva; os estudos avan-

çados dos ciclos evolutivos; o entendimento da trajetória evolutiva; as ideias inatas; as autorretro-

cognições; os princípios evolutivos; a holocarmalidade; o livre arbítrio; o determinismo; a inter-

pretação evolutiva da proéxis pessoal; a ressoma; a vida intrafísica; a dessoma; a interpretação da 

evolução cosmolínea; a locomaquia; a exegese da Conscienciologia; os textos da Conscienciolo-

gia; a Jurisprudência Evolutiva; a jurisconsultoria evolutiva; a inteligência evolutiva (IE); a inter-

pretação fenomenológica da existência; a eliminação das ilusões, beatices, alucinações e erros de 

interpretação; a escala evolutiva das consciências; o livro Nossa Evolução; o manual Conscien-

ciograma. 

 

Parafatologia: a parainterpretação projetiva; o período pré-ressomático; os autorreveza-

mentos multiexistenciais; a autovivência projetiva extrafísica direta; o Curso Intermissivo (CI) 

pré-ressomático. 
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III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio hermenêutico da Cosmoeticologia; o princípio teático da 

descrença. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da interpretação da inteligência evolutiva. 

Tecnologia: a técnica da circularidade; a técnica do detalhismo. 

Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP). 

Binomiologia: o binômio Hermenêutica-Orismologia; o binômio Hermenêutica-Confor-

mática; o binômio Hermenêutica-Exegética. 

Antagonismologia: o antagonismo Bíblia / Hermenêutica Cosmoética; o antagonismo 

Corão / Hermenêutica Cosmoética; o antagonismo Torá / Hermenêutica Cosmoética. 

Holotecologia: a hermeneuticoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Projeciologia; a Descrenciologia; a Extrafisico-

logia; a Intrafisicologia; a Conformática; a Orismologia; a Ressomatologia; a Dessomatologia;  

a Holorressomatologia; a Teaticologia; a Parassemiologia; a Holofilosofia; a Pansofia; o Paradi-

reito; a Parapercepciologia; a Cosmovisiologia; a Para-Historiologia; a Policarmologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: o ser desperto; a semiconsciex. 

 

Masculinologia: o evoluciólogo; o intérprete da evolução; o hermeneuta da IE; o herme-

neuta da Evoluciologia; o jurisconsulto da evolução consciencial; o jurisprudente do Paradireito; 

o jurisperito da evolução grupal; o exegeta da Evoluciologia; o intermissivista; o extrapolacionis-

ta parapsíquico; o ofiexista; o autodecisor; o teleguiado autocrítico. 

 

Femininologia: a evolucióloga; a intérprete da evolução; a hermeneuta da IE; a herme-

neuta da Evoluciologia; a jurisconsulto da evolução consciencial; a jurisprudente do Paradireito;  

a jurisperita da evolução grupal; a exegeta da Evoluciologia; a intermissivista; a extrapolacionista 

parapsíquica; a ofiexista; a autodecisora; a teleguiada autocrítica. 

 

Hominologia: o Homo sapiens hermeneuticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Hermenêutica Básica = a interpretação da própria programação existen-

cial (proéxis); Hermenêutica Avançada = a interpretação da própria paraprocedência intermissiva 

pré-ressomática (Curso Intermissivo pessoal). 

 

Respostas. Sob a ótica da Holomaturologia, a Hermenêutica da Evoluciologia busca res-

ponder com lógica, racional e teaticamente, às 3 questões fundamentais da Filosofia Clássica, 

dentro da Cronêmica e da Prospectiva, notadamente empregando as técnicas da projetabilidade 

lúcida (PL) e das autorretrocognições: 

1.  Passado: – De onde viemos? 

2.  Presente: – Qual o objetivo da vida humana? 

3.  Futuro: – Para onde vamos? 

 

Relevância. Em face do Extrapolacionismo, dentro do universo da evolução conscien-

cial, a Hermenêutica mais relevante é a interpretação correta do conteúdo do parafato ou da men-

sagem embutida na Parafenomenologia. 
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VI.  Acabativa 

 

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

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a Hermenêutica da Evoluciologia, indicados para a ex-

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

ressados: 

1.  Autevolução:  Evoluciologia;  Homeostático. 

2.  Autossuficiência  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

3.  Ciclo  evolutivo  pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

4.  Experiência  compartilhada:  Experimentologia;  Neutro. 

5.  Know-how  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

6.  Obviedade  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

7.  Ruptura  do  equilíbrio:  Evoluciologia;  Neutro. 

 

A  HERMENÊUTICA  DA  EVOLUCIOLOGIA  DEFINE  A  PRO- 
FUNDIDADE  DA  PERCUCIÊNCIA  COSMOVISIOLÓGICA  DA 

CONSCIN  ANTE  A  PRÓPRIA  EVOLUÇÃO  CONSCIENCIAL 

OU  QUANTO  AO  CICLO  MULTIEXISTENCIAL  PESSOAL. 
 

Questionologia. A Conscienciologia oferece a você respostas satisfatórias às indagações 

essenciais da Vida? Você já pesquisou, a fundo, os mecanismos da inteligência evolutiva? Em 

qual nível você se classifica, na condição de hermeneuta, quanto à interpretação da própria evolu-

ção consciencial? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC; 

772 p.; 80 abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísti-

cas; 2 filmografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas; 
15 tabs.; 6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo – 

Avaliação das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associa-
ção Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 164, 243, 320, 477, 499 e 573. 

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, 66, 70, 244, 667 e 668. 
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H E T E R A S S É D I O  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O heterassédio é a condição ou estado da conscin emocional, intelectual  

e energeticamente submissa ao assédio ou insistência impertinente de outra consciência incons-

ciente, energívora, ou consciente e malintencionada. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O elemento de composição hetero vem do idioma Grego, héteros, “outro, 

diferente”. Surgiu, no idioma Português, no Século XIX. O termo assédio deriva do idioma Ita-

liano, 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.  Heterassedialidade; intrusão pensênica doentia. 2.  Heterassediopatia.  

3.  Heterobcecação. 

Neologia. Os 3 vocábulos heterassédio, mini-heterassédio e mega-heterassédio são neo-

logismos técnicos da Parapatologia. 

Antonimologia: 1.  Antiassedialidade; antiassédio. 2.  Autassedialidade; autassédio; auto-

pensenidade doentia. 3.  Autassediopatia. 4.  Autobcecação. 5.  Pseudo-heterassédio. 6.  Assisten-

cialidade cosmoética. 

Estrangeirismologia: o non sequitur. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: a invasão dos exopensenes perturbadores; os intrusopensenes; a intruso-

pensenidade; a orgia autopensênica. 

 

Fatologia: os intervencionismos; a marcação por homem; as interferências; as intrujices; 

a operação intrusiva; a heterofascinação; a subjugação interconsciencial; a indução mental; o ar-

rastão afetivo; os atravessamentos; o arrastamento; as bandalhices; as bandalhas; os bandalhis-

mos; as barbeiragens; as gambiarras evocadoras; os gatilhos; a antidespertologia; o acossamento; 

o circundamento; a insistência impertinente; o séquito; as heteracusações; as heterobcecações; as 

múltiplas contingências assediadoras; o assedialismo; o intrusismo; o xinguilamento; a diabo-

lepsia; o mefistofelismo; a perda mútua do controle; o estado do morto-vivo. 

 

Parafatologia: o heterassédio; a heterassedialidade; a heterassediopatia; a semiposses-

são maligna; o bombardeio paracérebro a paracérebro; os acidentes de percurso com bases extra-

físicas; a exoparasitose consciencial; a hiperparasitagem consciencial; o vampirismo; as assimila-

ções energéticas antipáticas; os contágios energéticos bloqueadores; a simbiose possessor-posses-

so; o heterassédio toxicogênico. 

 

III.  Detalhismo 

 

Politicologia: a asnocracia; a baionetocracia. 

Maniologia: a cacodemonomania. 

Holotecologia: a patopensenoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Assediologia; a Acidentologia; o Desviacionis-

mo; a Infortunística; a Parapsicopatologia; a Nosografia; a Semiologia; a Sexossomatologia;  

a Consciencioterapia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a farândola extrafísica; a dupla possessor-possesso; a consener intrafísica. 

 

Masculinologia: o assedin; o personagem Drácula; o personagem Mefistófeles; o Exu 

humano; o intruso não-autorizado; o xingaraviz; o desamparador; o fascinador; o subjugador;  

o hiperparasita consciencial; o desorientador; o megassediador; o heterassediador; o arrastador;  

o atravessador; o bandido; o bandalhão; o meliante; o malfeitor; o ladrão; o gatuno; o assaltante;  

o sequestrador; o enxerido; o metediço; o entrão; o bicão; o penetra; o vampiro vivo; o vampiro 

inconsciente; o vampirista; o heterassediopata. 

 

Femininologia: a assedin; a intrusa não-autorizado; a desamparadora; a fascinadora;  

a subjugadora; a hiperparasita consciencial; a desorientadora; a megassediadora; a heterassedia-

dora; a arrastadora; a atravessadora; a bandida; o bandalhona; a meliante; a malfeitora; a ladra;  

a gatuna; a assaltante; a sequestradora; a enxerida; a metediça; a entrona; a bicona; a penetra;  

a vampiresa viva; a vampirista; a heterassediopata. 

 

Hominologia: o Homo sapiens heterobsidiatus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: mini-heterassédio = a fascinação; mega-heterassédio = a possessão inter-

consciencial ou do ser assediado permanente total (asperto). 

 

Autassédio. Pelos conceitos da Holomaturologia, no ponto mais profundo do heterassé-

dio interconsciencial encontra-se a causa mais fundamental do distúrbio: o autassédio da conscin 

pensenicamente desorganizada predisponente. 

Baratrosfera. Dentro do universo da Extrafisicologia, a Baratrosfera é a terra natal ex-

trafísica de todo heterassédio interconsciencial cronicificado. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o heterassédio, indicados para a expansão das abordagens 

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

1.  Abordagem  consciencial:  Experimentologia;  Neutro. 

2.  Abuso  das  energias  conscienciais:  Energossomatologia;  Nosográfico. 

3.  Artimanha:  Cosmoeticologia;  Nosográfico. 

4.  Autassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

5.  Doutrinação:  Parapatologia;  Nosográfico. 

6.  Energima:  Parapatologia;  Nosográfico. 

7.  Pararrastão:  Parassociologia;  Nosográfico. 

 

O  MAIOR  ASSÉDIO  É  NÃO  SE  ADMITIR  A  EXISTÊNCIA  

DO  HETERASSÉDIO  INTERCONSCIENCIAL  ATINGINDO   
MAIS  DE  90%  DOS  COMPONENTES  ADULTOS  DA  HU-  
MANIDADE.  É  A  MEGADOENÇA  DO  PLANETA  TERRA. 

 

Questionologia. Você ainda é vítima indefesa de heterassédios? Ou você já sabe se de-

fender energética e cosmoeticamente das intrusões interconscienciais? 
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Filmografia  Específica: 

 

1.  Drácula de Bram Stoker. Título Original: Dracula. País: EUA. Data: 1992. Duração: 128 min. Gênero: 

Terror. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês; Romeno; Grego; & Búlgaro. Cor: Colorido. Legendado: Coreano; Es-

panhol; Francês; Inglês; & Português (em DVD). Direção: Francis Ford Coppola. Elenco: Gary Oldman; Winona Ryder; 

Anthony Hopkins; & Keanu Reeves. Produção: Francis Ford Coppola; Fred Fuchs; & Charles Mulvehill. Desenho de 

Produção: Thomas E. Sanders. Direção de Arte: Andrew Precht. Roteiro: James V. Hart, baseado na obra Dracula de 

Bram Stoker. Fotografia: Michael Ballhaus. Música: Wojciech Kilar. Montagem: Anne Goursaud; Glen Scantlebury;  

& Nicholas C. Smith. Cenografia: Garrett Lewis. Efeitos Especiais: 4-Ward Productions; Animal Makers; Available 
Light Productions; Colossal Pictures; Fantasy II Film Effects; Matte World Digital; & Visual Concept Engineering 

(VCE). Companhia: American Zoetrope; Columbia Pictures Corporation; & Osiris Films. Outros dados: Também co-

nhecido pelo título de Bram Stoker’s Dracula. Sinopse: Jonathan Harker, jovem advogado londrino, viaja a trabalho para 
o interior da Europa. Lá, é capturado pelo conde Vlad Dracula. O conde fica obcecado pela foto de Mina, a noiva do 

rapaz. Mina lembra antiga paixão de Vlad, morta de maneira trágica no Século XV. O conde parte para Londres atrás de 
Mina, exercendo terror e sedução. 

 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 si-

nopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do 
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; página 375. 

2.  Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525 

caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 4a Ed. re-
visada e ampliada; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; páginas 707, 

874 e 875. 

3.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.; 
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciolo-

gia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 683. 
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H E T E R O C R I T I C O F I L I A    I N T E L E C T U A L  
( ME N T A L S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A heterocriticofilia intelectual é a postura intraconsciencial de receber com 

atenção, interesse, respeito, curiosidade, fraternidade, serenidade e satisfação pesquisística a hete-

ravaliação de trabalho mentalsomático pessoal, relevante instrumento de testagem da autocomuni-

cabilidade, oral ou escrita, e da amplitude do acervo cognitivo pessoal. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição hetero vem do idioma Grego, héteros, “outro; 

diferente”. Surgiu, no idioma Português, no Século XIX. O termo crítica procede do idioma La-

tim, critica, “apreciação; julgamento”, e este do idioma Grego, kritikê, “crítica; Arte de julgar, de 

criticar”. Apareceu no Século XIX. O elemento de composição filia deriva do idioma Grego, 

phílos, “amigo; querido; queredor; agradável; que agrada”. Surgiu, na Linguagem Científica In-

ternacional, no Século XVIII. O vocábulo intelectual provém do idioma Latim, intellectualis, 

“relativo à inteligência; intelectual”. Apareceu no Século XIV. 

Sinonimologia: 01.  Heterocriticofilia intelectiva. 02.  Acolhimento das heterocríticas in-

telectuais. 03.  Acolhida das críticas cognitivas. 04.  Intelectocrítica bem-vinda. 05.  Gosto pelas 

achegas cognitivas. 06.  Desafiofilia intelectual. 07.  Despojamento intelectual. 08.  Coragem in-

telectual. 09.  Desinibição mentalsomática. 10.  Abertismo consciencial; abertura cognitiva. 

Neologia. As 3 expressões compostas heterocriticofilia intelectual, heterocriticofilia in-

telectual simplória e heteocriticofilia intelectual genuína são neologismos técnicos da Mentalso-

matologia. 

Antonimologia: 01.  Hiperreatividade à intelectocrítica. 02.  Aversão às heterocríticas 

intelectuais. 03.  Esquiva às heterocríticas. 04.  Postura anti-heterocrítica. 05.  Desafiofobia inte-

lectual. 06.  Preguiça intelectual. 07.  Insegurança cognitiva. 08.  Covardia intelectual. 09.  Fecha-

dismo cognitivo. 10.  Inibição mentalsomática. 

Estrangeirismologia: o strong profile intelectual; o apreço pelo feedback cognitivo;  

a crítica promotora da revisão do background multiexistencial; a crítica favorecedora do upgrade 

mentalsomático. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à criticidade cosmoética. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do abertismo consciencial; os grafopensenes;  

a grafopensenidade; os criticopensenes; a criticopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopenseni-

dade; o exercício de mudança do bloco pensênico; a flexibilidade pensênica para admissão imedi-

ata da ideia incontestavelmente mais avançada. 

 

Fatologia: a acolhida da intelectocrítica; a autoconfiança intelectual; a autodisponibili-

dade para as trocas cognitivas; o respeito ao tempo despendido pelo heterocrítico sobre a obra 

pessoal; o abertismo à aprendizagem; a capacidade de reestruturação dos próprios conhecimentos 

e convicções; a heterocrítica enquanto decorrência natural da produção intelectual; a heterocrítica 

entendida como desafio cognitivo; a heterocrítica utilizada para aprimoramento da própria inte-

lectualidade; o gerenciamento inteligente das intelectocríticas; o autodiscernimento na triagem 

heterocrítica; a reflexão crítica sobre os conteúdos criticados; as heterocríticas pertinentes; as reti-

ficações na forma; a eliminação de erros de digitação; os erros gramaticais; as sugestões revisio-

gráficas; os questionamentos sobre o conteúdo; o corte de excrescências; o apontamento de ambi-

guidades; a previsão de possíveis malinterpretações e distorções; a prevenção de malentendidos;  

a evidenciação de desconhecimentos pessoais; a sinalização de furos de raciocínio; a denúncia de 
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irracionalidades; a profilaxia da disseminação de enganos; o retorno à holoteca para complemen-

tar as pesquisas; a revisitação da bibliografia estudada; a reconsulta aos especialistas; o preenchi-

mento das lacunas da formação cultural; a reciclagem ideológica; o autodesassédio mentalsomá-

tico; o aclaramento, a densificação e abrilhantamento do texto; as heterocríticas infundadas; o hi-

percriticismo; o teste da força dos argumentos desenvolvidos; o treino da defesa das ideias pro-

postas; o enriquecimento didático da própria argumentação; o atendimento à demanda por eluci-

dação por parte do heterocrítico; o incremento na eficácia tarística; a melhoria da própria lógica 

argumentativa em benefício do esclarecimento ao futuro leitor; o fato de caber ao criticado a es-

colha do uso construtivo das informações recebidas; a perda intelectual na postura de embarreira-

mento generalizado às criticas; a falsa autoimagem enquanto impedimento ao crescimento inte-

lectual; a insegurança intelectual na raiz da fuga às heterocríticas; o reconhecimento inteligente 

do vasto universo desconhecido e ainda incognoscível; a Descrenciologia vivenciada na base da 

exposição do pensamento sem intenção de convencer e com ausência de autoperturbações emo-

cionais perante opiniões diferentes ou contrárias às próprias. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o amparo de fun-

ção do autor e do revisor; a sinalética energética e parapsíquica pessoal permitindo a avaliação do 

paracontexto por detrás da motivação heterocrítica; o atilamento inteligente quanto à qualidade 

dos coadjutores extrafísicos nos colóquios críticos sobre a produção intelectual; as inspirações ex-

trafísicas providenciais durante a defesa de neoverpons cosmoéticas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: a teática do princípio da descrença; o princípio da defesa à liberdade de 

expressão; o princípio da ignorância enciclopédica; o princípio do posicionamento pessoal;  

o princípio do valor da heterocrítica sincera; o princípio da heterocrítica beneficiar a quem sabe 

receber; o princípio de toda consciência ter algo a ensinar e a aprender. 

Codigologia: o código pessoal de cosmoética (CPC) regrando os autoposicionamentos 

no papel de heterocrítico e de criticado. 

Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas abrangendo as apologias anticos-

moéticas não intencionais. 

Tecnologia: a técnica da criticidade cosmoética; a técnica de aproveitamento das hete-

rocríticas; a técnica do sobrepairamento analítico; as técnicas paradiplomáticas; as técnicas 

conscienciométricas; a técnica etológica do salto baixo; a técnica da esnobação cosmoética. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório 

conscienciológico da Mentalsomatologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores-Autores da Conscienciologia. 

Efeitologia: o efeito alavanca evolutiva das reflexões autocríticas intelectuais; o efeito 

travão do melindre intelectual; o efeito do bom humor na postura intraconsciencial mais relaxa-

da e menos vulnerável às auto e heterocríticas; os efeitos da heterocriticofilia intelectual no au-

todesassédio mentalsomático; os efeitos das heterocríticas na depuração autocrítica. 

Neossinapsologia: as neossinapses derivadas da análise ponderada sobre as heterocríti-

cas recebidas. 

Ciclologia: o ciclo de debates a respeito das revisões da obra escrita; o ciclo heterocrí-

tica-réplica-tréplica; o ciclo crítica-contracrítica-consenso; o ciclo erro-retificação-acerto; o ci-

clo assim-desassim; o ciclo alternante criticador-criticado. 

Binomiologia: o binômio lucidez–autojuízo crítico; o binômio admiração-discordância; 

o bloqueio intelectual pelo binômio egão-orgulho; o binômio esclarecer–ser esclarecido; o binô-

mio flexibilidade intelectual–criatividade heurística; o binômio duplista crítico-criticado; o binô-

mio duplista autor-revisor. 

Interaciologia: a interação autocrítica-heterocrítica; a interação autocrítica justa–hete-

rocrítica eficaz; a interação autocrítica afiada–dosagem heterocrítica. 
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Crescendologia: o crescendo autocriticofilia-heterocriticofilia; o crescendo da autoin-

telectualidade através das contribuições heterocríticas. 

Antagonismologia: o antagonismo acolhida da heterocrítica / aceitação passiva da he-

terocrítica; o antagonismo crítica às ideias / crítica às pessoas; o antagonismo crítica construti-

va / crítica malévola; o antagonismo hora de ceder / hora de debater; o antagonismo coragem 

intelectual / teimosia intelectual. 

Paradoxologia: o paradoxo do crítico profissional avesso às críticas à própria obra;  

o paradoxo do revisor profissional renitente às revisões na própria produção; o paradoxo da 

desconstrução cosmoética de argumentação falha pontual ser capaz de elucidar todo o corpo de 

ideias relevantes. 

Politicologia: as políticas educacionais de fomento ao diálogo, à criticidade e à solida-

riedade; as políticas de consolidação da imprensa livre. 

Legislogia: a lei do maior esforço intelectual. 

Filiologia: a heterocriticofilia intelectual; a neofilia; a intelectofilia; a cogniciofilia; a pes-

quisofilia; a autocriticofilia; a debatofilia. 

Fobiologia: a interação neofobia-criticofobia. 

Sindromologia: a surdez à crítica na síndrome da apriorismose; o pavor à crítica na sín-

drome do perfeccionismo. 

Mitologia: o mito do intelectual solitário. 

Holotecologia: a criticoteca; a analiticoteca; a argumentoteca; a controversioteca; a po-

lemoteca; a mentalsomatoteca; a cosmoeticoteca. 

Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Descrenciologia; a Autocriticologia; a Au-

todiscernimentologia; a Argumentologia; a Refutaciologia; a Confutaciologia; a Debatologia; a Pa-

rapedagogiologia; a Gesconologia; a Holomaturologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin escritora; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o autor; o escritor; o professor; o intelectual autocrítico; o revisor de 

textos; o crítico profissional; o criticado; o semperaprendente. 

 

Femininologia: a autora; a escritora; a professora; a intelectual autocrítica; a revisora de 

textos; a crítica profissional; a criticada; a semperaprendente. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens heterocriticus; o Homo sa-

piens intellectualis; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens argumentator; o Homo sapiens re-

flexivus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens cos-

moethicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: heterocriticofilia intelectual simplória = a acolhida imatura das heterocrí-

ticas, com aceitação incondicional e irrefletida; heterocriticofilia intelectual genuína = a acolhida 

com holomaturidade das heterocríticas, com aceitação condicionada à análise detalhada e ponde-

rada. 

 

Culturologia: a cultura do omniquestionamento. 

 

Taxologia. Segundo a Cosmoeticologia, as heterocríticas intelectuais podem ser classifi-

cadas em 2 tipos básicos, expostos a seguir na ordem alfabética: 
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1.  Heterocrítica intelectual assediadora: a crítica intrusiva; a intervenção emocional, 

tendenciosa e exagerada mas, em certos casos, passível de levar o criticado à reflexão sobre possí-

vel falha na autexpressão. 

2.  Heterocrítica intelectual cosmoética: a crítica construtiva; a colocação racional, bem 

intencionada e calculada, capaz de colaborar, acrescentar e expandir a produção pessoal e passível 

de aperfeiçoar a autexpressividade. 

 

Posicionamento. Diante de qualquer heterocrítica, após o acolhimento franco e as consi-

derações pertinentes, surgem pelo menos 3 posicionamentos possíveis, listados abaixo em ordem 

lógica: 

1.  Descarte: a teática do autodiscernimento crítico. 

2.  Refutação: o aperfeiçoamento da contestação cosmoética. 

3.  Aceitação: o fortalecimento da maturidade intelectual. 

 

Limite. Nos estudos da Autodiscernimentologia, cabe interromper a interlocução quando, 

por falta de argumentação técnica, há fuga emocional do confronto cognitivo para, pelo menos, 

estas 4 condições listadas alfabeticamente: 

1.  Dogmatismo: a argumentação fixa-se em conteúdo irracional e declarado incontestá-

vel pelo interlocutor; a apologia à verdade absoluta se instala. 

2.  Malintencionalidade: a argumentação torna-se hipercrítica, não fundamentada e com 

evidente intenção de minar o trabalho e / ou provocar o respectivo autor; a satisfação malévola 

transparece. 

3.  Personificação: a argumentação desvia-se do foco ideativo para o ataque à personali-

dade do propositor do pensamento; o argumentum ad hominem surge como principal recurso. 

4.  Primarismo: a argumentação fica apressada e superficial, aliada à recusa do interlo-

cutor em aprofundar teaticamente os conceitos propostos; a lei do menor esforço passa a reger as 

declarações. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a heterocriticofilia intelectual, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Acriticismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Adversário  ideológico:  Conviviologia;  Neutro. 

04.  Confutaciologia:  Contradiciologia;  Neutro. 

05.  Consciência  crítica  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

06.  Crítica  benéfica:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

07.  Desembaraço  intelectual:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

08.  Miniacidente:  Acidentologia;  Nosográfico. 

09.  Paradoxo  amizade-debate:  Paradoxologia;  Homeostático. 

10.  Policonsultoria:  Evoluciologia;  Neutro. 

11.  Princípio  da  descrença:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

12.  Refutaciologia:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

 

A  AUTOPOSTURA  DE  HETEROCRITICOFILIA  INTELECTUAL  

DEMANDA  A  CONFIANÇA  DA  CONSCIÊNCIA  NA  EFICÁCIA  

DAS  RECINS  COGNITIVAS  PROMOTORAS  DE  PERIÓDICAS  

REVISÕES  E  EXPANSÕES  NA  MUNDIVIDÊNCIA  PESSOAL. 
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, já compreendeu a relevância intelectual da re-

ceptividade às avaliações ao próprio trabalho? Estas heterocríticas são recebidas sem abalos psi-

cossomáticos? 

 

A. L. 
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H E T E R O N O M I A  
( HE T E R O N O M O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A heteronomia é a sujeição da conscin, homem ou mulher, a alguma lei ex-

terior, processo centrípeto ou à vontade de outrem, com ausência da autonomia. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição hetero vem do idioma Grego, héteros, 

“outro; diferente”. Surgiu, no idioma Português, no Século XIX. O segundo elemento de compo-

sição nomia procede também do idioma Grego, nómos, “o que cabe por partição; opinião geral;  

o que é de lei e de direito”. O vocábulo heteronomia apareceu em 1873. 

Sinonimologia: 1.  Vinculação interconsciencial. 2.  Dependência. 3.  Subordinação.  

4.  Servidão. 5.  Sujeição. 6.  Heterodeterminação. 7.  Heteronomologia. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 4 cognatos do vocábulo heterônomo: heterôno-

ma; heteronomia; heteronômica; heteronômico. 

Neologia. As duas expressões compostas heteronomia sadia e heteronomia patológica 

são neologismos técnicos da Heteronomologia. 

Antonimologia: 1.  Autonomia. 2.  Independentização. 3.  Autogoverno. 4.  Desvincula-

ção interconsciencial. 5.  Interdependência. 6.  Autodeterminação. 7.  Autonomologia. 

Estrangeirismologia: o attachment. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscerni-

mento na aplicação da volição. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da heteronomia; a relação autopensenização-hete-

ropensenização; a relação autopensene-xenopensene. 

 

Fatologia: a heteronomia; a heteronomia fisiológica; a heteronomia imposta; a afinidade 

na heteronomia; a autoconsciência da heteronomia; a inconsciência da heteronomia; o consenti-

mento da heteronomia; a cumplicidade na heteronomia; os vínculos interconscins inarredáveis;  

a complexidade das interrelações evolutivas; a relevância da compreensão da categoria cosmoéti-

ca da heteronomia; a inteligência evolutiva (IE); o preço da liberdade individual na evolução 

consciencial; a liberdade vigiada; o episódio heteronômico; a evolução consciencial; a estagnação 

evolutiva; a subordinação; a sujeição; a evolução a 2; a interdependência; a conquista da autono-

mia; a desenvoltura perante o livre arbítrio; a soltura; a alforria; a libertação; a eleuteria; a autos-

superação; a autossuficiência. 

 

Parafatologia: os vínculos entre conscins e consciexes inevitáveis; a heteronomia pato-

lógica dos assédios interconscienciais entre conscins e consciexes; o convívio multidimensional, 

multiveicular e multiexistencial; a condição da recomposição interconsciencial mútua na interpri-

são grupocármica; a heteronomia da conscin projetada do corpo humano inerme através do 

cordão de prata; a heteronomia transcendente – assunto ainda mateológico para os terrestres – da 

Consciência Livre (CL) sem psicossoma. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da inseparabilidade grupocármica. 

Enumerologia: a qualidade; a atribuição; o poder; a prerrogativa; a competência; a isen-

ção; o mérito. 

Binomiologia: o binômio duplista líder-liderado. 
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Trinomiologia: o trinômio intercompreensão-intercooperação-interassistência; o trinô-

mio Autocogniciologia-Autocosmopensenologia-Autocosmovisiologia. 

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

soma. 

Antagonismologia: o antagonismo Fisiologia / Patologia; o antagonismo Parafisiolo-

gia / Parapatologia; o antagonismo autoconsciência / autoinconsciência; o antagonismo livre- 

-arbítrio pessoal / heterodeterminismo; o antagonismo liberdade / escravidão; o antagonismo in-

formador / persuasor; o antagonismo democracia / autocracia;o  antagonismo docilidade / re-

volta. 

Politicologia: a tirania; a antidemocracia. 

Sindromologia: a síndrome do canguru. 

Holotecologia: a convivioteca; a gregarioteca; a socioteca; a ressomatoteca; a cognote-

ca; a evolucioteca; a projecioteca. 

Interdisciplinologia: a Heteronomologia; a Conviviologia; a Vivenciologia; a Sociolo-

gia; a Sociometria; a Parassociologia; a Paravivenciologia; a Grupocarmologia; a Vinculologia;  

a Interprisiologia; a Liberologia; a Autonomologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

eletronótica; a isca humana inconsciente. 

 

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

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

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

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

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

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

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

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

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

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

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens heteronomus; o Homo sapiens vulgaris; o Homo sapiens 

autolucidus; o Homo sapiens dependens; o Homo sapiens libertus; o Homo sapiens serenissimus; 

a Conscientia libera (CL). 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: heteronomia sadia = a do feto perante a gestante; heteronomia patológi-

ca = a da conscin possessa perante o possessor extrafísico. 

 

Taxologia. Segundo a Experimentologia, a heteronomia pode ser classificada em duas 

categorias básicas, ao mesmo tempo quanto à higidez, à evolução consciencial e à holocarmali-

dade: 

1.  Florescente: sadia, evolutiva, policármica. 
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2.  Decadente: patológica, regressiva, egocêntrica. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Conviviologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,  

12 condições diversificadas da heteronomia incidentes na vida humana do Terceiro Milênio na 

Terra: 

01.  Assediologia: a heteronomia do assediado em relação ao assediador. 

02.  Cirurgia: a heteronomia do operado em relação ao cirurgião. 

03.  Democracia: a heteronomia do cidadão em relação ao presidente da República. 

04.  Gestaciologia: a heteronomia do feto em relação à gestante. 

05.  Jurisprudência: a heteronomia do condenado em relação ao magistrado. 

06.  Militarismo: a heteronomia do soldado em relação ao oficial militar. 

07.  Monarquia: a heteronomia do súdito em relação ao monarca. 

08.  Odontologia: a heteronomia do paciente em relação ao odontólogo. 

09.  Pedagogia: a heteronomia do aluno em relação ao professor. 

10.  Pilotagem: a heteronomia do passageiro em relação ao piloto do avião. 

11.  Política: a heteronomia do senador em relação à Constituição do Estado. 

12.  Puericultura: a heteronomia da criança em relação ao pai. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a heteronomia, indicados para a expansão das abordagens 

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

01.  Amplificador  da  consciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

02.  Autovitimização:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Carga  da  convivialidade:  Conviviologia;  Neutro. 

04.  Dependência:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

05.  Hibridismo:  Comunicologia;  Neutro. 

06.  Interprisiologia:  Grupocarmologia;  Nosográfico. 

07.  Liberologia:  Evoluciologia;  Homeostático. 

08.  Subjugabilidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Sucumbência:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Vida  humana:  Intrafisicologia;  Neutro. 

 

A  HETERONOMIA,  AO  MENOS  EM  PERÍODO  EFÊMERO, 
É,  A  RIGOR,  INEVITÁVEL  DENTRO  DO  QUADRO  DAS 

EXPERIÊNCIAS  INTRAFÍSICAS,  TANTO  PARA  O  HOMEM  

QUANTO  PARA  A  MULHER,  A  PARTIR  DA RESSOMA. 
 

Questionologia. Você vive algum tipo de heteronomia na existência humana? De manei-

ra fisiológica ou patológica, florescente ou decadente? 
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H E T E R O P R O M O Ç Ã O    E V O L U T I V A  
( E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A heteropromoção evolutiva é a condição, estado ou ação externa à cons-

cin, capaz de promover ou incrementar, de algum modo positivo, a evolução consciencial, inclusi-

ve influindo indiretamente na evolução do grupocarma, no holopensene ambiental e na Meso-

logia. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição hetero vem do idioma Grego, héteros, “outro; 

diferente”. Surgiu, no idioma Português, no Século XIX. O termo promoção deriva do idioma La-

tim, promotio, “promoção; adiantamento (em graduação); elevação; maior dignidade”, de promo-

vere, “promover; impelir para diante; fazer andar; dar promoção; elevar; engrandecer; levar para 

fora; fazer sair; adiantar-se; ter aproveitamento”. Apareceu no Século XVII. O vocábulo evolutio 

procede do idioma Francês, evolutif, de évolution, e este do idioma Latim, evolutio, “ação de per-

correr, de desenrolar”. Surgiu em 1 73. 

Sinonimologia: 1.  Heterassistência. 2.  Promoção evolutiva centrípeta. 3.  Revigora-

mento evolutivo. 4.  Reestruturação cognitiva. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 9 cognatos derivados do vocábulo promoção: 

antipromoção; promocional; promotor; promotora; promovedor; promovedora; promovente; 

promover; promovido. 

Neologia. As 3 expressões compostas heteropromoção evolutiva, heteropromoção evo-

lutiva mínima e heteropromoção evolutiva máxima são neologismos técnicos da Evoluciologia. 

Antonimologia: 1.  Autopromoção evolutiva. 2.  Promoção evolutiva centrífuga. 3.  An-

tipromoção evolutiva. 4.  Heteropromoção assediadora. 

Estrangeirismologia: o upgrade evolutivo. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, principalmente da clarivi-

dência. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal evolutivo; os ortopensenes; a ortopensenidade;  

o abertismo autopensênico; os neopensenes; a neopensenidade; a lucidopensenidade evolutiva;  

a parapensenidade. 

 

Fatologia: a heteropromoção evolutiva; o objetivo da heteropromoção evolutiva; a cate-

goria da heteropromoção evolutiva; o impacto do episódio transcendente; o neopatamar evoluti-

vo; as ações interconscienciais; as verpons como dividendos das heteropromoções evolutivas;  

a atualização evolutiva da conscin. 

 

Parafatologia: a agendex pessoal; as neoperspectivas parapsíquicas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Binomiologia: o binômio realidades-pararrealidades; o binômio conscin-consciex. 

Trinomiologia: o trinômio agendex-comunex-eventex; o trinômio intercompreensão-in-

tercooperação-interassistencialidade; o trinômio neoverpons-neoperspectivas-neoteorias. 

Antagonismologia: o antagonismo atenção / desatenção; o antagonismo Subcerebrolo-

gia / Paracerebrologia; o antagonismo visão / amaurose; o antagonismo neofilia / neofobia. 

Politicologia: a democracia; a lucidocracia; a parapsicocracia; a proexocracia (Cognópo-

lis) ; a cosmoeticocracia. 
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Filiologia: a neofilia; a evoluciofilia. 

Mitologia: a queda dos megamitos milenares. 

Holotecologia: a evolucioteca; a assistencioteca. 

Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Recexologia; a Proexologia; a Experimentolo-

gia; a Autopesquisologia; a Comunicologia; a Interassistenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser interassistencial; a pessoa 

bem-articulada; a conscin libertária; a personalidade progressista; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossôma-

ta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lú-

cido; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissiden-

te ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o ter-

tuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; 

a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; 

a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente 

ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertu-

liana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens attractivus; o Homo sa-

piens convivens; o Homo sapiens libertus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens 

cognopolita; o Homo sapiens perquisitor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: heteropromoção evolutiva mínima = a autovivência da primavera energé-

tica (primener) a partir do patrocínio da assistência do amparador extrafísico; heteropromoção 

evolutiva máxima = a autovivência do encontro extrafísico com Serenão. 

 

Assistenciologia. Segundo a Holomaturologia, a assistência extrafísica a todas as cons-

cins receptivas, por parte de equipexes assistenciais, é parafato óbvio, facilmente identificável na 

cotidianidade diuturna pela consciência lúcida, pesquisadora, com alguma capacidade de autovi-

gilância e observação técnica. 

 

Taxologia. Pela ótica da Evoluciologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, 22 condi-

ções heteropromotoras da evolução pessoal, iniciativas dos amparadores, evoluciólogos e Sere-

nões, notadamente quando consciexes, passíveis de serem usufruídas pela conscin lúcida, homem 

ou mulher, quando interessada nas autovivências cosmoéticas e parapsíquicas, técnicas, do trinô-

mio Autoconscienciometrologia-Autopesquisologia-Autexperimentologia: 

01.  Participação de Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático (Intermissiologia). 

02.  Amparo extrafísico de função (Tenepessologia). 

03.  Banho extrafísico de energia (Energossomatologia). 

04.  Encapsulamento pessoal (amparador). 

05.  Heteroinspiração cosmoética. 

06.  Alerta consciencial oportuno. 
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07.  Extrapolações evolutivas (Extrapolacionismo). 

08.  Macrossoma (Macrossomatologia). 

09.  Amparo da ofiex pessoal (Ofiexologia). 

10.  Aparição comunicativa (consciex). 

11.  Projeção consciente assistida (Projeciologia). 

12.  Telepatia com consciex. 

13.  Volitação extrafísica (assistida). 

14.  Reencontro extrafísico (parentela dessomada). 

15.  Heterodesassédio extrafísico (assistido). 

16.  Ciclo de primeneres (Ciprienologia). 

17.  Central Extrafísica de Energia (CEE). 

18.  Maximoréxis (Proexologia). 

19.  Pangrafia (Parapercepciologia). 

20.  Visita projetiva à comunex Interlúdio (Extrafisicologia). 

21.  Encontro extrafísico com Serenão (Serenologia). 

22.  Teleguiamento extrafísico (Interassistenciologia). 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a heteropromoção evolutiva, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

1.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

2.  Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

3.  Amparo  extrafísico:  Assistenciologia;  Homeostático. 

4.  Autopromoção  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

5.  Extrapolacionismo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

6.  Maximização:  Evoluciologia;  Neutro. 

7.  Potencialização  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

 

A  HETEROPROMOÇÃO  EVOLUTIVA  FAVORECE,  EM  PAR- 
TICULAR,  AOS  PARAPERCEPCIOLOGISTAS,  INTERMISSI-
VISTAS,  TENEPESSISTAS,  EPICONS  LÚCIDOS  E  TERTU- 
LIANOS  CONSCIENCIOLÓGICOS,  HOMENS  E  MULHERES. 

 

Questionologia. Você já desfrutou de alguma heteropromoção evolutiva? De qual cate-

goria ou tipo? 
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H E T E R O R R E A Ç Ã O    A U T O D I A G N Ó S T I C A  
( A U T O P E S Q U I S O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A heterorreação autodiagnóstica é a técnica de autopesquisa na qual  

a consciência atilada observa a resposta comportamental de outrem à própria presença, ação, fala, 

energias e / ou holopensene pessoal, com o intuito de extrair e processar informações sobre a pró-

pria personalidade e autexpressão. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição hetero vem do idioma Grego, héteros, 

“outro; diferente”. Surgiu, no idioma Português, no Século XIX. O prefixo re provém do idioma 

Latim, re, “retrocesso; retorno; repetição; reforço; intensificação; oposição; repulsa”. O vocábulo 

ação deriva também do idioma Latim, actio, “ação; movimento; feito; obra; negócio; direito de 

proceder judicialmente; processo; auto; discurso; enredo”, de agere, “obrar; agir”. Apareceu no 

Século XIII. A palavra reação surgiu no Século XVIII. O segundo elemento de composição auto 

vem do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O termo diagnóstico deriva do idioma 

Francês, diagnostic, e este do idioma Grego, diagnóstikós, “capaz de distinguir, de discernir”. 

Apareceu no Século XVIII. 

Sinonimologia: 1.  Heterorresposta autodiagnóstica. 2.  Heterorreatividade autodiagnos-

ticável. 3.  Autodiagnose por meio das reações do outro. 

Neologia. As 3 expressões compostas heterorreação autodiagnóstica, heterorreação au-

todiagnóstica óbvia e heterorreação autodiagnóstica sutil são neologismos técnicos da Autopes-

quisologia. 

Antonimologia: 1.  Autorreação autodiagnóstica. 2.  Irreflexão convivencial. 3.  Aliena-

ção interconsciencial. 

Estrangeirismologia: o feedback verbalizado ou não; a glasnost consciencial a partir 

das energias conscienciais; os aplausos ou vaias extrafísicas às performances pessoais. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à Autoconscienciometria Cotidiana. 

Coloquiologia: a autopercepção sobre estar ou não agradando; as caras e bocas;  

o olhar de cima a baixo; os significados da reação irrefletida de abrir ou fechar o semblante. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autopesquisa; o holopensene da comunicação 

interpessoal; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os criticopensenes; a criticopensenidade;  

a exposição involuntária de pensenes não declarados; a identificação dos sinais somáticos, ener-

géticos e verbais da autopensenização silenciosa; a hiperacuidade quanto às reverberações do ho-

lopensene pessoal; a verificação da qualidade das assinaturas pensênicas; o exame autocrítico das 

repercussões ambientais da autopensenização. 

 

Fatologia: a heterorreação autodiagnóstica; a atenção ao outro; o acatamento das mensa-

gens explícitas; a avaliação dos sentimentos demonstrados espontaneamente; a relevância dos 

atos e dizeres irrefreados; a decifração das mensagens implícitas; a observação das comunicações 

não verbais; a interpretação da linguagem corporal; a sensibilidade às expressões faciais; o atila-

mento quanto às mudanças na fisionomia; a detecção das alterações sutis no humor; a inferência 

quanto ao solilóquio provocado; a análise de tentativas de escondimento das reatividades; a acei-

tação tranquila da imprevisibilidade das reações geradas em outros; o exame autocrítico do per-

centual de responsabilidade nas heterorreações. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a interleitura para-

psicosférica; a utilização da sinalética energética pessoal na compreensão dos contextos multidi-

mensionais; a distinção dos fluxos energéticos de doação e absorção na interação; a vigilância pe-

rante modificações no padrão das energias na interrelação; as ativações de chacra específico; as 

evocações de consciexes sadias ou doentias; as ocorrências de vampirizações ou primeneres; os 

indícios de intervenções de amparadores ou assediadores extrafísicos na interlocução; a iscagem 

lúcida; o exame autocrítico da qualidade das energias conscienciais (ECs) exteriorizadas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo senso de observação–senso autocrítico; o sinergismo 

olho clínico–paraolho clínico; o sinergismo vontade de saber–intenção cosmoética; o sinergismo 

curiosidade autopesquisística–motivação perseverante–paciência cosmoética; o sinergismo hipe-

racuidade multidimensional–autodiscernimento cosmoético; o sinergismo palavras-medicamen-

to–energias balsâmicas; o sinergismo palavras hostis–energias desestabilizantes. 

Principiologia: o princípio comunicativo ―para bom entendedor pingo   discurso‖;  

o princípio da cobaiagem mútua; o princípio do realismo energético; o princípio da primazia das 

ECs cosmoéticas; o princípio da intercompreensão; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); 

o princípio da evolução interassistencial. 

Codigologia: os códigos linguísticos; os códigos não verbais compartilhados cultural-

mente; os códigos de etiqueta social; os códigos culturais de bom tom; o código pessoal de Cos-

moética (CPC) regrando a explicitação das heterorreações; o código duplista de Cosmoética 

(CDC) pautando a sinceridade mútua; o código grupal de Cosmoética (CGC) abrangendo a defe-

sa à liberdade de expressão. 

Tecnologia: a técnica da observação detalhista e exaustiva; a técnica do acoplamento 

áurico; a técnica da escuta atenta; a técnica do heteroperdoamento antecipado; as técnicas ener-

géticas; as técnicas de autodesassédio; as técnicas paradiplomáticas. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da vida cotidiana; o laboratório 

conscienciológico Tertuliarium; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laborató-

rio conscienciológico Holociclo; o laboratório conscienciológico do EV; o laboratório conscien-

ciológico da Cosmoética; o laboratório conscienciológico da Paragenética. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Autoconscienciometrologia. 

Efeitologia: os efeitos da autexpressão na heterexpressão; os efeitos da heterexpressão 

na autexpressão; os efeitos esclarecedores da verbação explicitada; os efeitos da observação ao 

interlocutor nos ajustes comunicativos de conteúdo, vocabulário e tom de voz; os efeitos da aten-

ção ao outro na detecção profilática de inabordabilidades, malentendidos, interferências inapro-

priadas e estupros evolutivos; os efeitos da leitura parapsicosfera na eficácia de ações preven-

tivas; os efeitos do olhar alheio na mensuração qualitativa e quantitativa da própria força pre-

sencial. 

Neossinapsologia: o empenho evolutivo pela formação continuada de neossinapses au-

todiagnósticas. 

Ciclologia: o ciclo assim-desassim; o ciclo exteriorização–absorção das ECs. 

Enumerologia: as reações à aparência física; as reações à aura energética; as reações ao 

odor corporal; as reações ao comportamento; as reações ao discurso; as reações ao feito; as rea-

ções à autobiografia. 

Binomiologia: o binômio emissor-receptor; o binômio autocrítica-heterocrítica; o binô-

mio intencionalidade-gestualidade; o binômio forma-conteúdo; o binômio essência-aparência;  

o binômio autassédio-heterassédio; o binômio autoimperdoamento-heteroperdoamento. 

Interaciologia: as interações diuturnas da consciência. 

Trinomiologia: o trinômio pensamento-fala-ação; o trinômio autoconsciência verbal– 

–autoconsciência gráfica–autoconsciência comportamental. 

Polinomiologia: o polinômio postura-olhar-voz-gesto. 

Antagonismologia: o antagonismo autexpressão lúcida / alienação consciencial. 
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Paradoxologia: o paradoxo dos atos comunicarem mais se comparados a mil palavras; 

o paradoxo de ser preferível a dura realidade a mais doce ilusão. 

Legislogia: a lei do maior esforço autopesquisístico. 

Filiologia: a pesquisofilia; a heterocriticofilia; a conscienciofilia; a comunicofilia; a so-

ciofilia; a energofilia; a parapsicofilia. 

Holotecologia: a comunicoteca; a argumentoteca; a convivioteca; a diplomacioteca;  

a psicossomatoteca; a energossomatoteca; a parafenomenoteca. 

Interdisciplinologia: a Autopesquisologia; a Interconscienciologia; a Presenciologia;  

a Comunicologia; a Parapercepciologia; a Energossomatologia; a Conscienciometrologia; a Cons-

ciencioterapia; a Autodiscernimentologia; a Paradiplomacia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador extrafísico; o in-

termissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o comunicólogo; o conscienciólogo;  

o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; 

o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelec-

tual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciolo-

gista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetógrafo;  

o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora extrafísica;  

a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a comunicóloga; a consciencióloga;  

a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista;  

a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelec-

tual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciolo-

gista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetógrafa;  

a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens 

autoperquisitor; o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens lector; o Homo sapiens ener-

gossomaticus; o Homo sapiens parapsychicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: heterorreação autodiagnóstica óbvia = a identificação de aspecto objetivo 

da autexpressão por meio de exclamação sincera verbalizada por outrem; heterorreação autodia-

gnóstica sutil = a identificação de aspecto da autexpressão por meio da qualidade da resposta 

energética de outrem. 

 

Culturologia: as influências culturais no modo de expressão emocional; a cultura do 

parapsiquismo interassistencial cosmoético. 

 

Caracterologia. Tendo em vista a Conviviologia, eis, por exemplo, em ordem lógica,  

5 tipos de convivas, cujas reações à autexpressão são passíveis de fornecerem dados autodiagnós-

ticos: 

1.  Conscin conhecida. 

2.  Conscin desconhecida. 

3.  Consciex amparadora. 

4.  Consciex assediadora. 
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5.  Subumano doméstico. 

 

Autexpressão. Sob a ótica da Autocriticologia, a autexpressão pode ser dividida didati-

camente em duas categorias básicas, com respectivos exemplos, na ordem alfabética: 

1.  Homeostática: a manifestação, direta ou indireta, de trafor ou aspecto maduro da per-

sonalidade; a evidenciação de força presencial homeostática; a repercussão energética de acopla-

mento com consciex benfeitora. 

2.  Patológica: a manifestação, direta ou indireta, de trafar ou aspecto imaturo da perso-

nalidade; a evidenciação de pertúrbio holossomático; a repercussão energética de acoplamento 

com consciex assediadora. 

 

Reação. No âmbito da Heterocriticologia, as heterorreações alheias à autexpressão, in-

dependentemente do predomínio homeostático ou patológico, podem explicitar duas condições 

alheias, expostas na ordem alfabética: 

1.  Doentia: a manifestação, óbvia ou sutil, de emoções negativas em relação ao agente, 

seja por exemplo, inveja pelo trafor, desdém pelo trafar e / ou irritação perante a energosfera do 

mesmo, capaz de gerar condutas inassistenciais, assediadoras e desmotivações. 

2.  Salutar: a manifestação, óbvia ou sutil, de sentimentos positivos em relação ao agen-

te, seja por exemplo, satisfação benévola pelo trafor, paciência pelo trafar e / ou empatia perante  

a energosfera do mesmo, capaz de gerar condutas assistenciais, tarísticas e estímulos à recin. 

 

Taxologia. Nas pesquisas da Heteroconscienciometria, eis, por exemplo, em ordem alfa-

bética, 30 contrapontos de reações observáveis, a fim de auxiliar na composição de indicadores 

autodiagnósticos: 

01.  Acalmia / Ansiedade. 

02.  Acolhimento / Rejeição. 

03.  Admiração / Inveja. 

04.  Atenção / Desconcentração. 

05.  Autodesassédio / Autassédio. 

06.  Bom ânimo / Desânimo ou prostração. 

07.  Bom Humor / Mau Humor. 

08.  Comedimento / Agitação. 

09.  Compreensão / Incompreensão. 

10.  Concordância / Discordância. 

11.  Confiança / Hesitação. 

12.  Cooperação / Competição. 

13.  Diálogo ou silêncio reflexivo / Tagarelice ou tartamudez. 

14.  Educação / Incivilidade. 

15.  Empatia / Antipatia. 

16.  Espontaneidade / Autorrepressão. 

17.  Extroversão / Amuo. 

18.  Felicidade / Tristeza. 

19.  Fraternidade / Hostilidade. 

20.  Inclusão / Exclusão. 

21.  Motivação / Enfado. 

22.  Otimismo / Pessimismo. 

23.  Relaxamento / Estresse. 

24.  Responsabilidade / Culpa. 

25.  Revigoramento / Esgotamento. 

26.  Satisfação / Pesar. 

27.  Segurança / Medo. 

28.  Solicitude / Esnobação. 

29.  Sorriso / Carranca. 
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30.  Surpresa / Choque. 

 

Autodiagnóstico. Concernente a Autoconscienciometria, as análises das reatividades 

alheias podem evidenciar duas condições pessoais com respectivos exemplos, na ordem alfabé-

tica: 

1.  Imaturidade: a manifestação de trafar ou trafal, ignorados ou conhecidos, inatacados 

ou ainda não superados plenamente; a demonstração de condições, contextos e personalidades in-

dutoras de patocondutas; a indicação de erros na autexposição; a comprovação de falhas na auto-

defesa; a revelação de modificações para pior da autopsicosfera (autassédios), permitindo inter-

venções recompositoras. 

2.  Maturidade: a manifestação de trafor, ignorado ou conhecido, adormecido ou já 

aproveitado; a demonstração de condições, contextos e personalidades indutoras de ortocondutas; 

a indicação de acertos na autexposição; a comprovação da necessidade ou não de maior discrição; 

a revelação de modificações para melhor na autoparapsicosfera (extrapolacionismo), permitindo  

a sustentação e fixação de padrão de referência de homeostasia. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a heterorreação autodiagnóstica, 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.  Autodiscernimento  energético:  Energossomatologia;  Homeostático. 

04.  Comunicação  não  verbal:  Comunicologia;  Neutro. 

05.  Conscin-cobaia:  Experimentologia;  Neutro. 

06.  Expressão  facial:  Comunicologia;  Neutro. 

07.  Fácies  histriônica:  Comunicologia;  Neutro. 

08.  Holopensene  autocoercivo:  Holopensenologia;  Nosográfico. 

09.  Interleitura  parapsicosférica:  Energossomatologia;  Neutro. 

10.  Olho  clínico:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

11.  Omniexposição:  Conviviologia;  Neutro. 

12.  Ortoexemplo  desafiador:  Exemplologia;  Homeostático. 

13.  Primeira  impressão:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

14.  Reação  exagerada:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

15.  Senso  de  observação:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

 

A  IDENTIFICAÇÃO  E  AVALIAÇÃO  CRÍTICA  DAS  REAÇÕES  

ALHEIAS  PERANTE  AS  AUTOMANIFESTAÇÕES  EXPLICITAM  

MATURIDADES  E  IMATURIDADES  PESSOAIS,  REVISANDO  

E  REFINANDO  DIAGNÓSTICOS  DA  AUTOPERSONALIDADE. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, costuma ponderar sobre as reações direcionadas 

à própria personalidade? Tal prática vem contribuindo para o refinamento dos autodiagnósticos? 

 

A. L. 
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H E T E R O R R E T R O C O G N I Ç Ã O  
( H E T E R O R R E T R O C O G N I C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A heterorretrocognição é a capacidade mnemossomática de alguém, dife-

rente da gente ou de nossas percepções e parapercepções, seja na vigília física ordinária – mais ra-

ramente – ou projetada para além do soma – a menos difícil – de se inteirar de fatos, cenas, perso-

nagens, formas, objetos, sucessos e autovivências relativas a algum tempo passado, distante, nota-

damente de vida humana prévia ou de período intermissivo e a prospecção mnemônica de seriéxis 

alheia por parte do agente retrocognitor, homem ou mulher. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição hetero vem do idioma Grego, héteros, 

“outro; diferente”. Surgiu, no idioma Português, no Século XIX. O segundo elemento de compo-

sição retro procede do idioma Latim, retro, “por detrás; atrás”. Apareceu no Século XV. A pala-

vra cognitiva provém igualmente do idioma Latim, cognitum, de cognoscere, “conhecer; adquirir 

conhecimento; aprender a conhecer; procurar saber; tomar conhecimento de; reconhecer”. Surgiu 

em 1873. O vocábulo retrocognição apareceu em 1901. 

Sinonimologia: 1.  Retrocognição alheia. 2.  Heterorretroprojeção. 3.  Lembrança alheia  

de episódio passado. 4.  Recordação alheia de vida humana pretérita. 

Neologia. O vocábulo heterorretrocognição e as duas expressões compostas heterorre-

trocognição familiar e heterorretrocognição grupal são neologismos técnicos da Heterorretro-

cogniciologia. 

Antonimologia: 1.  Autorretrocognição. 2.  Retrocognição pessoal. 3.  Heteromnésia 

multiexistencial. 

Estrangeirismologia: a memória RAM pessoal; o Retrocognitarium; o brainstorming;  

a mentis defatigatio; o lapsus memoriae; o post-it; o biofeedback sadio; o breakthrough mnemô-

nico; os flashes heterorretrocognitivos; o background multiexistencial alheio; o rapport intercons-

ciencial multimilenar favorecendo as heterorretrocognições. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

da holomaturescência da Holomemoriologia Pessoal. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Holomemória; os holomnemopensenes; a holo-

mnemopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os cognopensenes; a cognopenseni-

dade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os para-

pensenes; a parapensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; o materpensene da conscin 

coincidindo ou não com os materpensenes em retrovidas. 

 

Fatologia: a heterorretrocognição; a heterorretrocognição intraconsciencial; a heteror-

retrocognição instrutiva; as heterorretrocognições pacificadoras; as heterorretrocognições afeti-

vas sadias; as heterorretrocognições afetivas doentias; as ideias inatas; as verdades relativas da 

retaguarda; a memória pessoal alheia; a avaliação dos erros passados; a predisposição aos acertos 

atuais; a atenção dividida; a influência da Imagística nas heterorretrocognições. 

 

Parafatologia: a heterovivência do estado vibracional (EV) profilático; a heterorretro-

cognição intermissiva; as heterorretrocognições multisseculares; as heterorretrocognições multi-

milenares; a memória extracerebral; as retrocognições projetivas a 2; a terapia de vidas passadas; 

os paradiagnósticos; as evocações holomnemônicas espontâneas ou provocadas; a prospecção se-

riexológica alheia; a intenção cosmoética permitindo o acesso à holobiografia de outrem; a matu-

ridade evolutiva propiciando as análises conscienciais não estigmatizantes; o cotejo da personali-



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

11795 

dade atual com as retropersonalidades servindo de referencial para as atuações assistenciais; os 

potenciais evolutivos inativos a serem estimulados; as tendências nosográficas a serem contidas  

e eliminadas; o vislumbre das raízes de simpatias e antipatias contribuindo para as ações recon-

ciliatórias; a precisão tarística fundamentada na cosmovisão seriexológica do assistido; a chancela 

da parapreceptoria na informação de retrovida para o ator desmemoriado; a comunicação emer-

gencial para a profilaxia de mimese patológica premente; a comunicação providencial para a am-

pliação dos resultados proexológicos; os estudos avançados da Evoluciologia. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o autossinergismo mnemônico; a instalação precoce do sinergismo pa-

racérebro-cérebro. 

Principiologia: o princípio do megafoco mentalsomático; os princípios científicos fun-

damentais da Conscienciologia; o princípio da descrença; o princípio da evolução permanente; 

o princípio da primazia da realidade sobre qualquer ilusão; o princípio do posicionamento 

pessoal; o princípio da autocrítica cosmoética; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP);  

o princípio de a autobagagem cognitiva sobreviver às dessomas; o princípio da seriexialidade;  

o princípio da inseparabilidade grupocármica. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) regrando a análise e exposição dos 

resultados das pesquisas seriexológicas. 

Teoriologia: a teoria da holomemória pessoal; a teoria da memória quádrupla; a pano-

râmica das redes interconscienciais e dos enredos grupais da teoria das interprisões grupocár-

micas. 

Tecnologia: a técnica das prioridades conscienciológicas evolutivas; a técnica dos 50 

dicionários; a técnica dos 50 prefácios; a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade; as 

técnicas da Enciclopédia da Conscienciologia; as técnicas mentaissomáticas do Curso Imersão 

Heterocrítica de Obra Útil; a técnica do aperitivo intelectual; a Mnemotécnica; o recobramento 

do acervo pessoal de técnicas pessoais exitosas em múltiplas existências; as técnicas de pesquisas 

biográficas; as técnicas parapsíquicas de pesquisas holobiograficas; as técnicas heteroconscien-

ciométricas; a paratécnica da heteroprospecção parapsicosférica; a Paratecnologia da parapsi-

coteca. 

Voluntariologia: os voluntários da EVOLUCIN. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das autorretrocognições; o labo-

ratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico Acoplamen-

tarium; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da 

grupalidade; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da 

Paraeducação; o laboratório conscienciológico das retrocognições. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Mnemologistas; o interesse primordial do Colégio 

Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos. 

Efeitologia: o efeito halo cortical da boa memória; os efeitos mnemônicos da hiperesti-

mulação cerebral prematura; a minimização dos efeitos das infantilidades; os efeitos fundamen-

tais da memória na compreensão das realidades; os efeitos da autoconscienciometria nas autor-

retrocognições; os efeitos pedagógicos dos estudos das cobais seriexológicas; os efeitos grupais 

das investigações holobiográficas. 

Neossinapsologia: a formação de neossinapses estimuladas pela recuperação da baga-

gem autocognitiva das retrovidas; as neossinapses sobre a heteroconsciencialidade expandindo  

a compreensão da demanda tarística. 

Ciclologia: as retrovivências multiexistenciais nas etapas do ciclo etário da vida intrafí-

sica rememoradas capazes de reduzir a inexperiência da vida atual e contribuir para as ações pro-

filáticas; a otimização do ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade; o ciclo assim-de-

sassim. 

Binomiologia: o binômio Mnemotécnica-Etologia; o binômio Mnemotécnica-Sociolo-

gia; o binômio mãe–filho adulto; o binômio pai–filho adulto; o binômio distorção mnemônica 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

11796 

pessoal–distorção mnemônica grupal; o binômio cérebro-paracérebro; o binômio fato-versão;  

o binômio objetividade-subjetividade; a anulação das consequências inconvenientes do binômio 

Genética-Mesologia; a predisposição ao binômio taquipensenidade–taquirritmia prolífica; a teá-

tica do binômio autoimperdoamento-heteroperdoamento propiciando o descortino das retrovin-

culações interconscienciais. 

Interaciologia: a interação memória cerebral–holomemória; a interação atores grupo-

cármicos–contextos evolutivos; a interação retrofatos-retroparafatos; a interação heterorretro-

cognição intrafísica–heterorretrocognição intermissiva. 

Crescendologia: o crescendo retroideia-neoideia; o crescendo conceptáculo da neoi-

deia–nicho da neoideia; o crescendo ideia inata–neoideia; o crescendo sentimentos elevados–ra-

cionalidade verponística; o crescendo evolutivo assistencial tacon-tares; o crescendo gradativo 

de expansão dos limites cosmoéticos da tares; o crescendo compléxis-maximoréxis-euforex;  

o crescendo assinatura retropensênica–assinatura neopensênica; o crescendo infinito de aquisi-

ções autocognitivas; o crescendo hterorretrocognição-heterodiagnóstico-heteroprecognição. 

Trinomiologia: o trinômio ressoma-retrocognições-precognições; o trinômio retrofa-

tos-fatos-parafatos; o trinômio Holobiografologia-Holomnemônica-Parageneticologia; o trinô-

mio (prefixos) neoideias-neoverdades-neologismos; o trinômio Debatologia-Refutaciologia-Ar-

gumentologia; o trinômio autopesquisa-heteropesquisa-multipesquisa; o trinômio concentração 

mental–atenção fixada–lucidez; o trinômio ideia original–experimentação–síntese. 

Polinomiologia: o polinômio mnemônico compreender-adquirir-conservar-lembrar;  

o reavivamento precoce da autoidentidade madura predispondo a vivência traforista do polinômio 

autoconceito-autoimagem-autestima-autoconfiança. 

Antagonismologia: o antagonismo memória / esquecimento; o antagonismo neopense-

nes / retropensenes; o antagonismo memória hígida / memória falhada; o antagonismo holome-

mória perempta / biomemória atual; o antagonismo memória do melhor / desmemória do pior 

embasando a Higiene Consciencial; o antagonismo evento inesquecível / evento esquecível; o an-

tagonismo cosmovisão evolutiva / monovisão calidoscópica doentia; o antagonismo maturidade 

consciencial / maturidade cronológica; o antagonismo infância evolutiva / infância ordinária. 

Paradoxologia: o paradoxo memória excelente–rememorações patológicas; o paradoxo 

da holobiografia desconhecida pela própria consciência e conhecida por outras consciências em 

determinado momento evolutivo. 

Politicologia: a lucidocracia; a cognocracia; a cosmoeticocracia; a assistenciocracia;  

a parapsicocracia; a projeciocracia; a cosmocracia. A construção de políticas educativas de aten-

ção à superdotação parapsíquica. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo aplicada à holomnemônica; a derrogação de 

leis da seriéxis; a derrogação da lei ressomática de esquecimento holomnemônico. 

Filiologia: a enciclopediofilia; a lexicofilia; a mnemofilia; a leiturofilia; a cronofilia;  

a matematicofilia; a conviviofilia. 

Holotecologia: a memorioteca; a mnemossomatoteca; a retrocognoteca; a holomnemo-

teca; a potencioteca; a cognoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Heterorretrocogniciologia; a Holomemoriologia; a Mentalsoma-

tologia; a Ressomatologia; a Holomaturologia; a Autocogniciologia; a Seriexologia; a Paracere-

brologia; a Parapercepciologia; a Parapesquisologia; a Gerontologia; a Parafenomenologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;  

o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-
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peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

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

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

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

no; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

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

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

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens retrocognitor; o Homo sapiens evocator; o Homo sa-

piens lexicographus; o Homo sapiens hypomnemonicus; o Homo sapiens holomnemonicus; o Ho-

mo sapiens intellectualis; o Homo sapiens polyglotta; o Homo sapiens memorator; o Homo sa-

piens mnemonicus; o Homo sapiens mnemopotentor; o Homo sapiens retromimeticus; o Homo 

sapiens tachypsychicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: heterorretrocognição familiar = a prospecção mnemônica de seriéxis 

alheia de parente do agente retrocognitor, homem ou mulher; heterorretrocognição grupal 

= a prospecção mnemônica de seriéxis alheias do grupo de consciências afins ao agente retro-

cognitor, homem ou mulher. 

 

Culturologia: a Multiculturologia da Omnimnemônica; a cultura da Seriexologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a heterorretrocognição, 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.  Autorretrocognição:  Mnemossomatologia;  Neutro. 

04.  Curso  Intermissivo:  Intermissiologia;  Homeostático. 

05.  Distorção  mnemônica:  Mnemossomatologia;  Nosográfico. 

06.  Hipomnésia:  Mnemossomatologia;  Nosográfico. 

07.  Holomnemônica:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

08.  Lixo  mnemônico:  Holomnemônica;  Neutro. 

09.  Memória  básica:  Holomnemônica;  Neutro. 

10.  Mnemotécnica  vocabular:  Mnemossomatologia;  Neutro. 

11.  Paramomento  impactante:  Extrafisicologia;  Homeostático. 

12.  Potencializador  da  memória:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

13.  Reencontro  secular:  Seriexologia;  Neutro. 

14.  Retropensenidade:  Pensenologia;  Neutro. 

15.  Seriéxis  alheia:  Seriexologia;  Neutro. 
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A  HETERORRETROCOGNIÇÃO,  EM  PARTICULAR  A  PROS-
PECÇÃO  MNEMÔNICA  DE  SERIÉXIS  ALHEIA  POR  PARTE  

DO  AGENTE  RETROCOGNITOR,  PODE  EXPOR  CLARAMEN-
TE  A  EXISTÊNCIA  DE  PERSONALIDADES  CONSECUTIVAS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivenciou algum tipo de heterorretrocogni-

ção? A respeito de familiar ou de desconhecido? Quais os efeitos positivos de tal vivência? 
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H E T E R O R R E V I S Ã O    A U T O C R Í T I C A  
( A U T O P E S Q U I S O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A heterorrevisão autocrítica é o ato ou efeito de a conscin, homem ou mu-

lher, ler, corrigir e / ou sugerir ajustes em textos alheios promovendo, simultânea ou imediata-

mente após, a identificação de lacunas, omissões, comportamentos, condições ou traços pessoais 

passíveis de serem reciclados. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição hetero vem do idioma Grego, héteros, 

“outro; diferente”. Surgiu, no idioma Português, no Século XIX. A palavra revisão deriva do idio-

ma Latim, revisio, “ação de rever; revisão”, constituída pelo prefixo re, “retrocesso; retorno; re-

cuo; repetição; iteração; reforço; intensificação”, e pelo verbo videre, “ver; olhar; ir ver; perceber; 

compreender; examinar; considerar; ver com os olhos do espírito”. Apareceu no Século XIX.  

O segundo elemento de composição auto provém do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si pró-

prio”. O vocábulo crítica procede do idioma Latim, critica, “apreciação; julgamento”, e este do 

idioma Grego, kritikê, “crítica; Arte de julgar, de criticar”. Surgiu igualmente no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Interação heterorrevisão-autocrítica. 2.  Revisão heterotextual auto-

crítica. 3.  Heterorrevisão autassistencial. 

Neologia. As 4 expressões compostas heterorrevisão autocrítica, heterorrevisão auto-

crítica básica, heterorrevisão autocrítica intermediária e heterorrevisão autocrítica avançada 

são neologismos técnicos da Autopesquisologia. 

Antonimologia: 1.  Revisão heterocrítica. 2.  Revisão acrítica. 3.  Heterorrevisão antie-

volutiva. 

Estrangeirismologia: o Verponarium; o Verbetarium; o Tertuliarium; o insight autocrí-

tico; o checklist da heterorrevisão autocrítica; o upgrade interconsciencial; o know-how revisioló-

gico; o modus operandi do autor impactando no modus existentialis do revisor. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Criticologia Cosmoética. 

Megapensenologia. Eis 7 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Heterorrevi-

sões inspiram autopesquisas. Heterocríticas exigem autocríticas. Autocriticidade: depuração he-

terocrítica. Multipliquemos as autocríticas. Tenhamos senso autocrítico. Critiquemos o autocriti-

cável. Heterocriticidade impõe autoimperdoamento. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da heterocriticidade lúcida; o holopensene pessoal 

da autoincorruptibilidade; o holopensene da Interassistenciologia; a absorção do holopensene au-

toral; os grafopensenes; a grafopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade do revisor man-

tendo o megafoco no ajuste do prioritário; os neopensenes; a neopensenidade permeando a auto-

pensenidade a partir da leitura crítica cosmoética; o holopensene da autoconscienciometria; a me-

gaconvergência dos reciclopensenes a partir do materpensene proexológico. 

 

Fatologia: a heterorrevisão autocrítica; a criticidade cosmoética; o desenvolvimento da 

autotares por meio da heterocrítica benéfica; o fato de o revisor assistente ser o primeiro leitor as-

sistível; o fato de a autocrítica despojada qualificar a heterocrítica; a sincronicidade interassisten-

cial; o senso crítico pessoal em análise; o espírito crítico do revisor autopesquisador; o ato de pen-

sar no mal sem pensar mal da consciência; a Conscienciometrologia; a Criteriologia; a Cosmoeti-

cologia; o texto complexo; o texto fácil; o texto difícil; as generalizações apressadas; o fato de  

a maioria das consciências serem ótimas de heterocrítica e péssimas de autocrítica; as incompati-

bilidades interconscienciais insinuando possível apriorismo ideativo; o conteúdo intraconsciencial 
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em primazia ao conteúdo textual; a essência intraconsciencial desvelada no confor textual; a auta-

valiação revisional; a revisão dos hábitos pessoais; a revisão das megaprioridades interassisten-

ciais; a necessidade da heterocompreensão; a heterorrevisão conscienciométrica; os megatrafares 

críticos autocriticáveis; o juízo desfavorável; as autocorrupções impedindo a cosmovisão textual; 

a hipersensibilidade tola às heterocríticas; o embasamento lógico do ponto de vista; o autodiscer-

nimento; as argumentações lógicas; os debates esclarecedores; o valor inestimável da heterocríti-

ca evolutiva; o respeito à inteligência alheia; a imparcialidade nas apreciações textuais;  a revisão 

crítica das autocognições a cada neorrevisão; a auteducação grafopensênica continuada; o curso 

Heterocrítica de Obra Útil do CEAEC; a Autopesquisologia Verbetográfica; o autexemplo quali-

ficando as heterocríticas cosmoéticas; o autodidatismo permanente; o respeito ao confor textual 

em revisão em relação às dileções lexicais pessoais; o ato de acabar a autocorrupção, depois apro-

fundar a autocrítica; a imprescindência do autoimperdoamento; o exercício do fraternismo; a au-

taplicação da Cosmoética Destrutiva; o autodesassédio mentalsomático promovido pela heterorre-

visão cosmoética; a autocrítica cosmoética enquanto elemento embasador das heterocríticas tarís-

ticas; o afinco à Revisiologia Reciclogênica. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático antes, durante e de-

pois da rotina revisional; o campo grafopensênico revisiogênico; o campo grafopensênico instala-

do a cada nova revisão; a sintonia com o amparo de função extrafísico; o parapsiquismo intelectu-

al coadjutor no processo da heterorrevisão autocrítica; a telepatia amparada; a leitura energética; 

a assimilação revisor-revisando; as repercussões holossomáticas advindas; a harmonia holosso-

mática decorrente da heterorrevisão autocrítica lúcida; as sincronicidades entre o tema revisado 

e o momento de autopesquisa do revisor; as sincronicidades lexicais; os extrapolacionismos para-

psíquicos revisiogênicos; o passado multissecular conjunto impondo a tares interpares reconcilia-

dora; a sinalética energética e parapsíquica pessoal confirmando a heterorrevisão pertinente; os 

insights autotarísticos oportunos; a tenepes atuante em sintonia com as heterocríticas interassis-

tenciais; a heterorrevisão autocrítica potencializando a Autoparapercepciologia Lúcida. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autocriticidade-heterocriticidade; o sinergismo revisor 

autor–revisando; o sinergismo revisão existencial–revisão textual. 

Principiologia: o princípio da autoincorruptibilidade; o princípio do heteroperdoamen-

to; o princípio do autoimperdoamento; o princípio do equilíbrio universal (Paradireito); o princí-

pio da autotransafetividade; o princípio da boa intenção; o princípio evolutivo ―não corrigir  

o erro alheio   errar tamb m‖. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) orientando o completismo verbeto-

gráfico; o código grupal de Cosmoética (CGC) apontando a intercooperação gesconológica. 

Teoriologia: a teoria da coerência. 

Tecnologia: a técnica da exaustividade; a técnica do detalhismo; a técnica da circulari-

dade; a técnica da cosmovisão. 

Voluntariologia: o voluntariado tarístico das diversas Instituições Conscienciocêntricas 

(ICs) voltadas para a escrita conscienciológica. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Cos-

moética; o Colégio Invisível dos Autores da Conscienciologia; o Colégio Invisível dos Editores 

da Conscienciologia; o Colégio Invisível dos Revisores da Conscienciologia; o Colegio Invisível 

da Verbetografia; o Colégio Invisível dos Reciclantes Existenciais. 

Efeitologia: o efeito evolutivo do autodespojamento e abertismo consciencial. 

Neossinapsologia: as neossinapses oriundas das heterorrevisões autocríticas; as neossi-

napses do revisor construídas pela associação complementar às ideias expressas nos textos revi-

sados. 
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Ciclologia: o ciclo de produção verbetográfica; o ciclo de produção gesconográfica;  

a alternância situacional no ciclo assistente-assistido; a apreensão das realidades através do ciclo 

olhar-observar-analisar-interpretar-deduzir-concluir; a autoprontidão inteligente no ciclo assim- 

-desassim; a improdutividade do ciclo pensar mal–evocar assediadores–fortalecer desafetos–ali-

mentar patologia. 

Enumerologia: a heterorrevisão autocrítica interassistencial; a heterorrevisão autocríti-

ca cosmoética; a heterorrevisão autocrítica evolutiva; a heterorrevisão autocrítica parapsíquica;  

a heterorrevisão autocrítica cosmovisiológica; a heterorrevisão autocrítica lúcida; a heterorrevi-

são autocrítica reciclogênica. 

Binomiologia: o binômio autorreflexão-autodiscernimento; o binômio autorreflexão- 

-acerto; o binômio admiração-discordância; o binômio conflito íntimo–conflito interpessoal;  

o binômio autoimperdoamento-heteroperdoamento; o binômio autocriticidade cosmoética–autes-

tima saudável; o binômio texto heterocriticável–contexto autocriticável. 

Interaciologia: a interação autocrítica-heterocrítica; a interação revisor-revisando;  

a interação cérebro-paracérebro; a interação revisor-autor; a interação facilitação da escrita 

alheia–desformatação da mundividência pessoal. 

Crescendologia: o crescendo autoincorrupção-autocrítica; o crescendo regressivo falha 

de revisão–hiperrevisão–antirrevisão. 

Trinomiologia: o trinômio autor-revisor-leitor; o trinômio limite-respeito-relativização; 

o trinômio autoconsciencialidade-responsabilidade-interassistencialidade; o trinômio acolhimen-

to-orientação-encaminhamento. 

Polinomiologia: o polinômio artigo-verbete-livro-tratado. 

Antagonismologia: o antagonismo didático leitor / revisor; o antagonismo acriticismo  

/ hipercriticismo; o antagonismo acriticismo / autodiscernimento; o antagonismo análise crítica 

cosmoética / análise heterassediadora; o antagonismo autocídio / autocriticofilia; o antagonismo 

autocrítica / autodogmatismo; o antagonismo autocrítica cosmoética / autocensura mordaz;  

o antagonismo autocriticismo / autocorrupção; o antagonismo autocrítica isenta / heterocrítica 

tendenciosa. 

Paradoxologia: o paradoxo de a heterorrevisão poder ser mais assistencial ao leitor- 

-revisor em relação ao autor criticado. 

Politicologia: a conscienciocracia; a democracia; as políticas inclusoras de revisão. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à interassistencialidade avançada; as leis da 

convivialidade evolutiva. 

Filiologia: a autocriticofilia; a heterocriticofilia; a intelectofilia; a leiturofilia; a neofilia; 

a cogniciofilia; a descrenciofilia. 

Fobiologia: a criticofobia. 

Sindromologia: a evitação da síndrome da apriorismose. 

Mitologia: a eliminação do mito da perfeição. 

Holotecologia: a comunicoteca; a consciencioteca; a autopesquisoteca; a autodiscerni-

mentoteca; a lexicoteca; a mentalsomatoteca; a energoteca; a cognoteca. 

Interdisciplinologia: a Autopesquisologia; a Criticologia; a Autocosmoeticologia; a Au-

todiscernimentologia; a Holomaturologia; a Mentalsomatologia; a Criteriologia; a Coerenciolo-

gia; a Priorologia; a Conteudologia; a Conformaticologia; a Comunicologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista; a conscin heterocrítica; a conscin autocrítica; a conscin cosmoética. 

 

Masculinologia: o revisor; o leitor; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o ampara-

dor intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o com-

passageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra;  

o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista;  
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o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelec-

tual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista;  

o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; 

o verbetólogo; o voluntário. 

 

Femininologia: a revisora; a leitora; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a ampa-

radora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita;  

a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciôme-

tra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; 

a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelec-

tual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;  

a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertulia-

na; a verbetóloga; a voluntária. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens heterocriticus; o Homo 

sapiens autocriticus; o Homo sapiens cohaerens; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens 

cosmoethicus; o Homo sapiens interassistentialis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: heterorrevisão autocrítica básica = a identificação e a correção de peque-

no vício de linguagem pessoal, após revisão crítica de texto técnico sucinto; heterorrevisão auto-

crítica intermediária = a identificação e a predisposição reciclante quanto a hábito pessoal imatu-

ro, após a revisão crítica de artigo técnico relativo ao tema; heterorrevisão autocrítica avançada  

= a identificação e o autoposicionamento renovado quanto a megatrafar arraigado após revisão 

crítica de tratado científico especializado. 

 

Culturologia: a cultura do abertismo consciencial; a cultura da Autocriticologia; a cul-

tura da Interassistenciologia Lúcida. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Perfilologia, eis, ao modo de exemplos, 10 categorias de 

críticos, não excludentes, listadas na ordem alfabética: 

01. Crítico anticosmoético: derrubador; trafarista; assediador. 

02. Crítico assistencial: acolhedor; fraterno; heterocompreensivo. 

03. Crítico autassediado: intransigente; impaciente; leniente. 

04. Crítico construtivo: agregador; colaborativo; acrescentador. 

05. Crítico cosmoético: traforista; tarístico; autexemplarista. 

06. Crítico criterioso: coerente; minucioso; detalhista. 

07. Crítico esclarecido: instruído; erudito; competente. 

08. Crítico ignorante: ignóbil; despreparado; inculto. 

09. Crítico mordaz: satírico; irônico; panfletário. 

10. Crítico socioso: demagogo; omisso; taconista. 

 

Autausculta. Mediante a Intraconscienciologia, a heterocriticidade favorece ao revisor  

a autausculta minuciosa, a partir da capacidade de avaliar a própria condição pessoal holossomá-

tica, antes, durante e depois dos trabalhos de revisão de conteúdos e formas. 

Características. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, classificados pelas respectivas 

especialidades técnicas, 20 identificações pertinentes, passíveis de ocorrer a partir da heterorrevi-

são autocrítica: 

 01. Autopensenologia: a identificação de autopensene disfuncional pessoal. 

 02. Autopesquisologia: a identificação de pendência pesquisística pessoal. 

 03. Cogniciologia: a identificação de lacuna cognitiva pessoal. 

 04. Cosmoeticologia: a identificação de fissura cosmoética pessoal. 
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 05. Energossomatologia: a identificação de falha energossomática pessoal. 

 06. Evoluciologia: a identificacão de gap evolutivo pessoal. 

 07. Habitologia: a identificação de mau hábito arraigado pessoal. 

 08. Megatrafarologia: a identificação de megatrafar pessoal. 

 09. Mentalsomatologia: a identificacão de divergência ideativa pessoal. 

 10. Mesologia: a identificação de costume anacrônico pessoal. 

 11. Mimeticologia: a identificação de mimese dispensável pessoal. 

 12. Minitrafarologia: a identificação de minitrafar pessoal. 

 13. Neurolexicologia: a identificação de lacuna léxica no vocabulário pessoal. 

 14. Obsoletologia: a identificação de postura obsoleta pessoal. 

 15. Parapercepciologia: a identificação de déficit paraperceptivo pessoal. 

 16. Psicossomatologia: a identificação de remanescência subcerebral pessoal. 

 17. Pusilanimologia: a identificação de omissão deficitária pessoal. 

 18. Trafalologia: a identificação de trafal pessoal. 

 19. Verponologia: a identificação de verpon intangível ao momento evolutivo pessoal. 

 20. Voliciologia: a identificação de voliciopatias no microuniverso pessoal. 

 

Autorrealismologia. Considerando-se a Autoincorrupciologia, vale à conscin predispos-

ta manter-se hígida frente aos desafios intelectivos decorrentes das revisões técnicas e interassis-

tenciais, buscando diuturnamente o máximo autorrealismo, honrando a condição de intermissivis-

ta comprometido com os paradeveres e paradireitos evolutivos. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a heterorrevisão autocrítica, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

 01. Autocorreção:  Autocosmoeticologia;  Homeostático. 

 02. Autorado:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

 03. Consciência  crítica  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

 04. Conscienciografia:  Comunicologia;  Neutro. 

 05. Crítica  benéfica:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

 06. Esclarecimento  interpares:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

 07. Gescon:  Proexologia;  Homeostático. 

 08. Heterocriticofilia  intelectual:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

 09. Hipercriticidade  acrítica:  Criticologia;  Nosográfico. 

 10. Leitura  correta:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

 11. Prioridade  da  escrita:  Comunicologia;  Homeostático. 

 12. Retificação:  Recexologia;  Homeostático. 

 13. Revisão  conscienciológica:  Conscienciografologia;  Neutro. 

 14. Revisão  gráfica  parapsíquica:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

 15. Técnica  da  segunda  redação:  Conformática;  Neutro. 

 

A  HETERORREVISÃO  AUTOCRÍTICA  É  INTRUMENTO  EFI-
CAZ  PARA  OS  APROFUNDAMENTOS  AUTOPESQUISÍSTI-
COS,  A  AUTOQUALIFICAÇÃO  ASSISTENCIAL  E  A  INTER-
COOPERAÇÃO  GRAFOPENSÊNICA  DE  INTERMISSIVISTAS. 
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, compreende o valor interassistencial da heteror-

revisão autocrítica? Na condição de heterorrevisor(a), mantém-se lúcido(a) para as posturas auto-

críticas autoimperdoadoras? 
 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Daou, Dulce; & Nader, Rosa; Autopesquisologia Verbetográfica; Artigo; II Congresso Internacional de 
Autopesquisologia; 15-17.11.13; Foz do Iguaçu, PR; Conscientia; Revista; V. 17; N. 2; Seção: Artigo Original; 2 E- 

-mails; 18 enus.; 1 ref.; Foz do Iguaçu, PR; Abril-Junho, 2013; páginas 189 a 203. 

2.  Ribeiro, Luciana; & Salles, Rosemary; Compilação e Análise do Evento Consenso em Revisão Conscien-

ciológica; Artigo; Scriptor; Revista; Ano 3; N. 3; 2 E-mails; 27 enus.; 2 minicurrículos; 1 tab.; União Internacional de 

Escritores da Conscienciologia (UNIESCON); Foz do Iguaçu, PR; 2012; páginas 64 a 96. 

3.  Vieira, Waldo; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari;  
& Lourdes Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fo-

tos; 14 ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; 

glos. 12.576 termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Edita-
res; Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 118 e 119. 

 

D. D. 
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H I A T O    V E R B E T O G R Á F I C O  
( E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O hiato verbetográfico é o espaço de tempo lacunar, a abertura, descom-

passo, descontinuidade, intervalo ou lapso no ofício sistemático do ciclo proposição de escrita– 

–apresentação–publicação de neoverbete, podendo levar a conscin, homem ou mulher, ao aban-

dono da coautoria do empreendimento maxiproéxico interassistencial, da Enciclopédia da Cons-

cienciologia. 
Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra hiato vem do idioma Latim, hiatus, “estar aberto; ação de abrir; 

abertura; boca aberta; cova; abismo”. Surgiu no Século XVI. O vocábulo verbo provém do mes-

mo idioma Latim, verbum, “palavra; vocábulo; termo; expressão”, opondo-se a res, “coisa; reali-

dade”. Apareceu em 1   . O sufixo ete, “diminutivo”, surgiu no Século XV. A palavra verbete 

apareceu em 1881. O elemento de composição grafia vem do idioma Grego, graphe, “escrita; es-

crito; convenção; documento; descrição”. 

Sinonimologia: 1.  Lacuna verbetográfica. 2.  Intervalo verbetográfico. 3.  Vazio verbe-

tográfico. 4.  Ausência enciclopédica. 5.  Postergação verbetográfica. 

Neologia. As 3 expressões compostas hiato verbetográfico, hiato verbetográfico justifi-

cado e hiato verbetográfico injustificado são neologismos técnicos da Evoluciologia. 

Antonimologia: 1.  Autorganização pró-verbetografia. 2.  Assiduidade enciclopédica.  

3.  Continuísmo verbetográfico. 4.  Autodeterminação verbetográfica. 5.  Produtividade verbeto-

gráfica. 

Estrangeirismologia: o écart verbetográfico; o gap enciclopédico; o lapsus no empreen-

dimento enciclopédico; o divario verbetológico; o estado in absentia enciclopédico; o ato da indi-

ferença ao tempo, podendo levar a possibilidade da perda do timing evolutivo; o commencement 

de la fin do hiato verbetográfico; a preparação da bancada de trabalho visando a constituição do 

Verbetarium; a manutenção da escrita verbetográfica no matter what. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao empenho gesconográfico. 

Megapensenologia. Eis 8 megapensenses trivocabulares relativos ao tema: – Quem pa-

ra, fenece. Quem para, recua. Quem para, regride. Quem para, retrocede. Quem reinicia, retor-

na. Quem reinicia, supera. Quem reinicia, valoriza. Escrevamos para maxiaprender. 

Coloquiologia. Eis duas expressões populares relativas ao tema: – O ato de tirar o corpo 

fora procrastinando a redação dos próximos verbetes. O ato profilático de por ponto final ao hiato 

verbetográfico. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da descontinuidade; a retomada verbetográfica 

evocando o holopensene da paraprocedência pessoal; a valorização do holopensene pessoal da co-

municabilidade neoverponológica; os enciclopensenes; a enciclopensenidade; os parapensenes;  

a parapensenidade; o pensar verbetográfico paramonitorando a irritabilidade proveniente dos anti-

pensenes; o holopensene do verbete facilitando as neoideias; os taquipensenes; a taquipensenida-

de; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os assistenciopensenes; a assistenciopensenidade; os 

evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; o holopensene pessoal da responsabilidade; o holopen-

sene pessoal da resiliência; o holopensene pessoal da pujança; o holopensene pessoal da verbeto-

grafia; o holopensene do compromisso coautoral com a megagescon maxiproexológica; o holo-

pensene sintonizado ao fluxo enciclopédico; o holopensene da Enciclopediologia. 

 

Fatologia: o hiato verbetográfico; o longo hiato verbetográfico levando ao esquecimento 
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do confor; o descuido com as prioridades evolutivas; o caminhar divorciado da Enciclopédia da 

Conscienciologia; o solecismo verbetográfico incalculado; a perda de oportunidade ao se ausentar 

do ciclo autoverbetográfico; a autossubtração verbetográfica; a omissão na escrita, defesa e publi-

cação de neoverbetes; o hiato verbetográfico desprezando as neoverpons; a produção intelectual 

acadêmica adiando a escrita multidimensional do verbete; a inabilidade com dificuldades e com-

promissos intrafísicos passando rasteira no labor verbetográfico; a procrastinação na entrega do 

neoverbete; a deficiência da vitamina B12 prejudicando o raciocínio e a memória; o hipotireoidis-

mo causando lentidão nas tarefas; os elementos integrantes da grafopensenidade cotidiana domes-

ticando o ansiosismo; a redução dos mecanismos de autodefesa decorrentes do raciocínio lógico; 

a acuidade para não perder o fluxo e nem o bonde evolutivo; a profilaxia no ato de dar o primeiro 

passo superando a fragilidade de pensar não conseguir cumprir as tarefas assumidas; o autorres-

peito cosmoético no cumprimento dos prazos apresentados e aceitos; o restabelecimento a partir 

do ponto de parada; a retomada da escrita verbetográfica levando ao reaquecimento da prática do 

confor enciclopédico; o ato consciente de verbetar; o acervo das vivências pessoais aplicado aos 

temas de neoverbetes; o exercício verbetográfico favorecendo o agrupamento de ideias para  

a publicação da gescon; o ofício cotidiano do verbetógrafo; o autexemplo qual medida aferidora 

da proéxis pessoal; as Seções enciclopédicas inspirando neoverpons; a característica ad infinitum 

da Enciclopédia da Conscienciologia, incluindo a todos, a qualquer tempo, o tempo todo com os 

mais diversos temas intra, inter e extraconscienciais; a defesa planejada do neoverbete garantindo 

a profilaxia do hiato verbetográfico; o Tertuliarium; a atividade Completismo Verbetográfico; 

 o Programa Verbetografia da Associação Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica 

(ENCYCLOSSAPIENS). 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático aplicada ao ambi-

ente intelectual da escrita; a obnubilação temporária quanto a sinalética energética e parapsíquica 

pessoal; o autexílio verbetográfico afastando o amparador de função; a prática verbetográfica fa-

vorecendo a interação com a multidimensionalidade; a priorização da publicação verbetográfica 

contribuindo para o autorrevezamento multiexistencial mentalsomático; a tenepes inspirando te-

mas verbetográficos; as parapercepções mentaissomáticas; a autodesassedialidade mentalsomática 

verbetológica; a autodesassedialidade intelectual eliminando o espaço para os heterassédios;  

a gratidão intermissiva gerando autoprimener após a defesa do verbete; o parainvestimento da 

equipex na equipin enciclopédica conscienciológica; a participação das consciexes inspirando  

a escrita verbetográfica; a interassistência multissecular viabilizada pelas tertúlias. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo vontade vigorosa–intencionalidade cosmoética. 

Principiologia: o princípio da interassistencialidade evolutiva; o princípio da singulari-

dade autobiográfica; o princípio da resolutividade; o princípio cosmoético de investir em quem 

corresponde ao investimento evolutivo. 

Codigologia: os ajustes autorganizacionais necessários para a integração ao código gru-

pal de Cosmoética (CGC); a incorruptibilidade frente ao código pessoal de Cosmoética (CPC);  

o código de prioridades pessoais; o código de exemplarismo pessoal (CEP). 

Teoriologia: a retificação evolutiva perante a teoria e a prática do autodidatismo contínuo. 

Tecnologia: a técnica de aproveitamento prolífico máximo do tempo evolutivo; a técnica 

do verbetograma; a técnica da escrita constante. 

Voluntariologia: o voluntariado dos verbetógrafos da Conscienciologia. 

Laboratoriologia: a desvalorização do compartilhamento das experiências do próprio 

laboratório consciencial. 

Colegiologia: a vacância no Colégio Invisível da Enciclopediologia; o Colégio Invisível 

dos Verbetólogos. 

Efeitologia: os efeitos do desfalque verbetográfico; o efeito da condição momentânea de 

estar ―fora de forma‖ na escrita verbetográfica; os efeitos do taquipsiquismo no acesso lexical, 
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rápido e exato, no momento da comunicação verbal; os efeitos do raciocínio verbetográfico; os 

efeitos da análise; os efeitos da síntese; os efeitos da defesa verbetográfica. 

Neossinapsologia: as neossinapses intermissivas. 

Ciclologia: a manutenção do ciclo autoverbetográfico concepção-escrita-revisão-defe-

sa-publicação. 

Enumerologia: o vácuo gerado pelo hiato verbetográfico; o intervalo gerado pelo hiato 

verbetográfico; a quebra gerada pelo hiato verbetográfico; a solução de continuidade gerada pe-

lo hiato verbetográfico; o desafinamento gerado pelo hiato verbetográfico; a dessintonia gerada 

pelo hiato verbetográfico; o descompasso gerado pelo hiato verbetográfico. A retomada à escrita 

verbetográfica; a restauração à escrita verbetográfica; a reintegração à escrita verbetográfica;  

a recuperação da escrita verbetográfica; o retorno à escrita verbetográfica; a produção contínua 

da escrita verbetográfica; a publicação seriada da escrita verbetográfica. A priorização do desas-

sédio evolutivo verbetográfico; a autorganização eficaz verbetográfica; a lucidez verbetográfica; 

a gratidão verbetográfica; a ação cosmoética interassistencial verbetográfica; a salvaguarda ver-

betográfica no CPC; a maxiproéxis verbetográfica. 

Binomiologia: o binômio exaustão física–exaustão mental; o binômio respeito-compro-

misso; o binômio dificuldades pessoais–despriorização da escrita verbetográfica; o binômio au-

tocorrupção–omissão deficitária; o binômio singularidade consciencial–singularidade verbeto-

gráfica. 

Interaciologia: a interação consciência individual–consciência grupal. 

Crescendologia: o crescendo decisão-vontade-realização; o crescendo da enunciação 

verbetográfica. 

Trinomiologia: o trinômio escrita-raciocínio-autocompreensão; o trinômio primeiro 

verbete–segundo verbete–enésimo verbete. 

Polinomiologia: o polinômio autoverbetográfico Autorredaciologia–Autorganizaciolo-

gia–Autotridotaciologia–Auto-Heuristicologia. 

Antagonismologia: o antagonismo desperdício / antidesperdício; o antagonismo desis-

tência / perseverança; o antagonismo banalização / valorização; o antagonismo obnubilação  

/ clareza; o antagonismo parar / retomar; o antagonismo estagnar / reciclar; o antagonismo re-

incidência infrutífera / recorrência produtiva. 

Paradoxologia: a autoconsciência quanto ao paradoxo minutos de desequilíbrio–sema-

nas para a reequilibração; a estilística paradoxal da Enciclopédia da Conscienciologia com 

apostilhamento conciso e aprofundamento cosmovisiológico; o paradoxo da autoconsciência má-

xima–tempo existencial mínimo na realização das produções gesconológicas; o paradoxo da alter-

nância de tarefas sem descontinuidade produtiva; o paradoxo do requinte intelectivo requerido 

para a opção pela frugalidade existencial. 

Politicologia: a autorreinclusão verbetográfica permitida pela democracia do livre arbí-

trio pessoal. 

Legislogia: a lei do maior esforço enciclopédico. 

Filiologia: a enciclopediofilia; a verbetofilia; a revisiofilia; a cogniciofilia; a lexicofilia; 

a assistenciofilia; a dicionariofilia. 

Maniologia: a mania de desistir frente as diversas dificuldades; o descarte da mania viciada 

da postergação; a mania salutar do pensamento positivo lúcido, aplicado aos desafios evolutivos. 

Holotecologia: todas as tecas. 

Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Tertuliologia; a Comunicologia; a Mentalsoma-

tologia; a Experimentologia; a Enciclopediologia; a Enciclopediometrologia; a Cronoverponolo-

gia; a Verbetologia; a Verponografologia; a Argumentologia; a Conformaticologia; a Seciologia; 

a Autorredaciologia; a Leiturologia; a Constanciologia; a Seriexologia; a Maxiproexologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin-epicentro do verbete-aula; a conscin enciclopedista; a isca huma-

na lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin amiga da Enciclopédia da Consciencio-

logia. 

 

Masculinologia: o enciclopedista; o verbetólogo; o verbetógrafo; o neoverbetógrafo;  

o amparador intrafísico; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o atacadista consciencial; o au-

todecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o retomador 

de tarefa; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o ma-

crossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador;  

o epicon lúcido; o escritor; o revisor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante 

existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisa-

dor; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o teletertuliano; o autor de obra da Conscien-

ciologia; os autores-autopesquisadores; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a enciclopedista; a verbetóloga; a verbetógrafa; a neoverbetógrafa;  

a amparadora intrafísica; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a atacadista consciencial;  

a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a reto-

madora de tarefa; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeu-

ta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeduca-

dora; a epicon lúcida; a escritora; a revisora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reci-

clante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista;  

a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a teletertuliana; a autora de obra 

da Conscienciologia; as autoras-autopesquisadoras; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens verbetologus; o Homo sapiens encyclopaedologus;  

o Homo sapiens tertulianus; o Homo sapiens encyclomaticus; o Homo sapiens verbalis; o Homo 

sapiens communicologus; o Homo sapiens holomaturologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: hiato verbetográfico justificado = aquele mantido pela conscin verbetó-

grafa dedicada a outras atividades proéxicas, prioritárias no momento evolutivo; hiato verbetográ-

fico injustificado = aquele mantido pela conscin verbetógrafa leniente quanto às autorresponsabi-

lidades proéxicas gesconográficas, imprescindíveis no momento evolutivo. 

 

Culturologia: a cultura da Paraprofilaxiologia; a cultura da integração à interassistên-

cia grupal; a cultura maxiproexológica da parafiliação autorrevezamental evolutiva. 

 

Grupoproéxis. Quem escreve verbetes para a Enciclopédia da Conscienciologia já saiu 

da miniproéxis egoica em direção à grupoproéxis. 

Maxiproéxis. Apenas 1 verbete publicado já significa estar inserido na maxiproéxis 

conscienciológica contribuindo para a megagescon grupal. 

Constatação. Contudo, quanto maior o número de verbetes publicados por verbetógrafo, 

menor é a probabilidade do hiato verbetográfico. 

Comprovação. O grupo qualiquantitativo de verbetógrafos em atividade chancela o em-

preendedorismo da megagescon maxiproexológica iniciado pelo autor-coordenador da Enciclopé-

dia da Conscienciologia. 

Produmetria. Vale aferir a produmetria autoproexológica na composição da Ficha Evo-

lutiva Pessoal enquanto minipeça intermissivista, a fim de buscar os entrosamentos interpessoais, 

os quais se apoiam mutuamente na consecução e realização das tarefas evolutivas. 
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Autorrevezamentologia. Dentro do universo da Enciclopediologia, eis, por exemplo, na 

ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, seguidos das respectivas es-

pecialidades, visando a profilaxia do hiato verbetográfico: 

01.  Autoconsciencioterapia verbetográfica (Autoconsciencioterapia). 

02.  Autoinclusão verbetográfica (Autorrevezamentologia). 

03.  Ciclo autoverbetográfico (Lexicologia). 

04.  Continuísmo verbetográfico (Ortografopensenologia). 

05.  Crescendo verbetógrafo-maxiproexista (Maxiproexologia). 

06.  Gratidão verbetográfica (Megafraternologia). 

07.  Parapedagogiologia verbetográfica (Reeducaciologia). 

08.  Produção do esclarecimento (Interassistenciologia). 

09.  Teática prioritária (Autopriorologia). 

10.  Verbetógrafo conscienciológico (Verbetologia). 

 

Paracolheita. Segundo a ótica da Evoluciologia, eis listadas em ordem alfabética, dentre 

outras, 10 consequências do labor sistemático no ofício verbetográfico: 

01.  Autodesassédio: a escrita verbetográfica facilitando o autodesassédio mentalsomático. 

02.  Autorrevezamento: a produção gesconológica favorecendo o autorrevezamento en-

ciclopédico. 

03.  Cons: o processo cotidiano da leitura, análise e escrita facilitando a recuperação de cons. 

04.  Idiomática: o estudo e emprego de expressões idiomáticas da Seção Estrangeiris-

mologia contribuindo para o exercício do Universalismo. 

05.  Insights: o tema do verbete proporcionando o abertismo para a recepção de insights. 

06.  Neoverpons: o holopensene enciclopédico gerando ideias inusitadas. 

07.  Parapsiquismo: a Seção Parafatologia predispondo para a teática parapsíquica. 

08.  Recin: o título verbetográfico podendo sinalizar a recin indispensável. 

09.  Síntese: a experimentação intelectiva da análise e síntese no preenchimento da cha-

pa verbetográfica. 

10.  Taquipsiquismo: a qualificação do taquipsiquismo na interpretação abrangente da 

temática em pesquisa. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o hiato verbetográfico, indicados para a expansão das 

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

01.  Acabativa  verbetográfica:  Verbetologia;  Neutro. 

02.  Autopesquisologia  verbetográfica:  Enciclopediologia;  Neutro. 

03.  Constância  vital:  Constanciologia;  Homeostático. 

04.  Defesa  do  verbete:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

05.  Desafio  verbetográfico:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

06.  Efeito  do  Verbetorado:  Verbetologia;  Homeostático. 

07.  Enciclopediologia:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

08.  Enciclopediometria:  Redaciologia;  Neutro. 

09.  Hibernação  cultural:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Inatividade  intelectual:  Mentalsomatologia;  Nosográfico. 

11.  Inteligência  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

12.  Manutenção  dinâmica:  Constanciologia;  Homeostático. 

13.  Verbetarium:  Enciclopediologia;  Homeostático. 

14.  Verbetografia  conscienciológica:  Enciclopediologia;  Neutro. 

15.  Verbetorado  conscienciológico:  Comunicologia;  Homeostático. 
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O  HIATO  VERBETOGRÁFICO  PODE  SER  SUPERADO  MAS,  
PRINCIPALMENTE,  EVITADO,  A  FIM  DE  MANTER  O  FLUXO  

TARÍSTICO  GRAFOPENSÊNICO  COM  PRESENÇA  DISCIPLI-
NADA  NO  COLÉGIO  INVISÍVEL  DA  ENCICLOPEDIOLOGIA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre a condição do hiato verbetográ-

fico? Qual ação efetiva pretende aplicar para retomar e manter o labor enciclopédico? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holoci-

clo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites; 
alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 910 a 912. 

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; páginas 111 e 270. 

 

N. M. 
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H I B E R N A Ç Ã O    C U L T U R A L  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A hibernação cultural é o retraimento da conscin ante as questões intelec-

tuais, mentaissomáticas ou quanto aos interesses elevados, evolutivos e racionais. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O vocábulo hibernação vem do idioma Latim, hibernatio, “hibernação”, co-

nexo a hibernare, “invernar; passar o inverno; estar em quartel de inverno; ficar durante o inver-

no”; e por extensão, “estar sossegado; tranquilo”. Surgiu no Século XIX. A palavra cultura 

procede também do idioma Latim, cultura, “ação de cuidar; tratar; venerar” (no sentido físico  

e moral); e por extensão, “civilização”. Apareceu no Século XV. 

Sinonimologia: 01.  Hibernação intelectual. 02.  Hibernação consciencial. 03.  Hiberna-

ção existencial. 04.  Hibernação eletronótica. 05.  Apatia cultural. 06.  Letargia cognitiva.  

07.  Adinamia intelectiva; fechadismo consciencial. 08.  Marasmo intelectual. 09.  Indolência in-

telectual; preguiça mental. 10.  Comatose intelectiva. 

Neologia. As 3 expressões compostas hibernação cultural, hibernação cultural precoce 

e hibernação cultural retardada são neologismos técnicos da Parapatologia. 

Antonimologia: 01.  Hibernação subumana. 02.  Dinamismo cultural. 03.  Eficácia evo-

lutiva. 04.  Neofilia. 05.  Desenvoltura mentalsomática. 06.  Desinibição intelectiva. 07.  Abertis-

mo consciencial. 08.  Plenipotência intelectual; pujança intelectiva. 09.  Renascimento cultural. 

10.  Saúde mentalsomática. 

Estrangeirismologia: a lifetime cultural hibernation; o consciential winter; o taedium 

vitae. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto à vida intrafísica ou do corpo humano. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal dos morbopensenes; a morbopensenidade; os mo-

nopensenes; a monopensenidade; os circumpensenes; a circumpensenidade; os ociopensenes;  

a ociopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os baratropensenes; a baratropensenida-

de; os entropopensenes; a entropopensenidade; os escleropensenes; a escleropensenidade; os nar-

copensenes; a narcopensenidade; o holopensene estéril. 

 

Fatologia: a hibernação cultural; a apatia cultural; a adinamia intelectiva; a bradifemia 

intelectual; a dormência da imaginação; a inatividade intelectual; o entorpecimento mentalsomáti-

co; a letargia cognitiva; a encefalia hibernante; a morte da criatividade; o encolhimento conscien-

cial; a acídia pessoal; os maus hábitos pessoais; as rotinas improdutivas; o automatismo humano; 

a agenda vazia; a identidade cultural da preguiça; os períodos históricos da hibernação cultural 

coletiva; os estados da hibernação; o desequilíbrio mental; o egocentrismo exacerbado; o isola-

mento social; a alienação social; a exclusão social; a repressão intelectual; a lavagem subcerebral; 

a opressão política; os diversos tipos de censuras; o cerceamento da manifestação consciencial; os 

intercâmbios cognitivos interrompidos. 

 

Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a ignorân-

cia quanto à sinalética energética e parapsíquica pessoal; a lavagem paracerebral; a parapsicose 

pós-dessomática; o período existencial passado na Baratrosfera. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo vontade–evolução consciencial. 

Principiologia: o princípio da autevolução requerer renovação incessante; o princípio 

evolutivo ―estagnar   regredir‖. 

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

Teoriologia: a teoria do vácuo evolutivo. 

Tecnologia: a necessidade da técnica de mais 1 ano de vida; as técnicas assistenciais de 

despertamento consciencial. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Conscienciometrologistas. 

Efeitologia: os efeitos do rolo compressor das inutilidades onipresentes; o efeito nocivo 

das conseneres sobre a conscin incauta; o efeito regressivo da hibernação cultural. 

Neossinapsologia: o predomínio das retrossinapses sobre as neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo evolutivo hibernação-regressão-evolução. 

Binomiologia: o binômio tacon-tares; o binômio patológico hibernação cultural–es-

tagnação consciencial. 

Interaciologia: a interação cabeça vazia–agenda vazia. 

Crescendologia: o crescendo melin-melex. 

Trinomiologia: o trinômio causa-efeito-solução. 

Polinomiologia: o polinômio sedentarismo-inoperância-incriatividade-hibernação. 

Antagonismologia: o antagonismo ação / inação. 

Paradoxologia: o paradoxo do excesso de pensamentos inúteis sobrecarregando o cére-

bro vazio. 

Politicologia: a asnocracia; a cerberocracia; a barbarocracia. 

Legislogia: a lei do menor esforço. 

Fobiologia: a leiturofobia; a neofobia. 

Sindromologia: a síndrome da fadiga crônica (SFC); a síndrome da mesmice; a síndro-

me da mediocrização. 

Maniologia: a hedonomania; a nostomania. 

Holotecologia: a nosoteca; a psicopaticoteca; a conflitoteca; a criticoteca; a distimico-

teca; a regressoteca; a mesmexoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Intrafisicologia; a Psicossomatologia; a Desvio-

logia; a Autenganologia; a Autassediologia; a Paraprofilaxiologia; a Autorrecexologia; a Paratera-

peuticologia; a Voliciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; as consréus ressomadas; a conscin baratrosférica; a isca hu-

mana inconsciente; a conscin apedeuta; a conscin sem nenhum livro para ler. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o hibernante cultural; o antepassado de si mesmo; 

o comatoso intelectivo. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a hibernante cultural; a antepassada de si mesma; 

a comatosa intelectiva. 

 

Hominologia: o Homo sapiens hibernator; o Homo sapiens hibernans; o Homo sapiens 

cultus; o Homo sapiens culturalis; o Homo sapiens abulicus; Homo sapiens autopathicus; o Ho-

mo sapiens acriticus; o Homo sapiens anticatalyticus; o Homo sapiens stacionarius; o Homo sa-

piens regressivus; o Homo sapiens proexophobicus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: hibernação cultural precoce = a vivida ainda na fase preparatória da pro-

gramação existencial, até os 35 anos de idade física; hibernação cultural retardada = a vivida na 

idade madura, já em plena fase executiva da programação existencial, a partir dos 36 anos de ida-

de física. 

 

Culturologia: a incultura do apedeutismo; a cultura da hibernação cognitiva. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a hibernação cultural, indicados para a expansão das 

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

01.  Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Acídia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Agenda  vazia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04.  Agente  antiprimener:  Energossomatologia;  Nosográfico. 

05.  Anacronismo:  Paracronologia;  Nosográfico. 

06.  Antepassado  de  si  mesmo:  Seriexologia;  Nosográfico. 

07.  Ausência  energética:  Energossomatologia;  Neutro. 

08.  Autoimunidade  consciencial:  Despertologia;  Homeostático. 

09.  Autômato  humano:  Parafisiologia;  Nosográfico. 

10.  Culturologia:  Intrafisicologia;  Neutro. 

11.  Eficácia  evolutiva:  Evoluciologia;  Neutro. 

12.  Encolhimento  consciencial:  Parapatologia;  Nosográfico. 

13.  Estafa  intelectual:  Experimentologia;  Nosográfico. 

14.  Hibernante:  Evoluciologia;  Neutro. 

15.  Mesméxis:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

 

A  PATOLOGIA  GRAVE  DA  HIBERNAÇÃO  CULTURAL  ES- 
TÁ  ENTRE  AS  PRIMEIRAS  MANIFESTAÇÕES  DO  SUICÍDIO  

INTRACONSCIENCIAL,  LEVANDO  A  CONSCIN  VULGAR  
À  CONDIÇÃO  LASTIMÁVEL  DO  VEGETALISMO  HUMANO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, sofre da grave patologia evolutiva, mentalsomá-

tica, da hibernação cultural? Desde quando? De qual natureza? 
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H I B E R N A Ç Ã O    P O L Í T I C A  
( P O L I T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A hibernação política é o retraimento da conscin ante as questões políticas 

em geral. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O vocábulo hibernação vem do idioma Latim, hibernatio, “hibernação”, co-

nexo a hibernare, “invernar; passar o inverno; estar em quartel de inverno; ficar durante o inver-

no”; e por extensão, “estar sossegado; tranquilo; calmo”. Surgiu no Século XIX. O termo política 

deriva do idioma Grego, politiké, “Ciência dos negócios do Estado; a administração política”. 

Apareceu no Século XV. 

Sinonimologia: 01.  Hibernação ideológica. 02.  Hibernação cognitiva. 03.  Apatia polí-

tica. 04.  Letargia política. 05.  Adinamia política. 06.  Fechadismo político. 07.  Marasmo políti-

co. 08.  Indolência política. 09.  Preguiça política. 10.  Comatose intelectiva. 

Neologia. As 3 expressões compostas hibernação política, hibernação política instintiva 

e hibernação política intencional são neologismos técnicos da Politicologia. 

Antonimologia: 01.  Hibernação subumana. 02.  Dinamismo político. 03.  Eficácia polí-

tica. 04.  Neofilia. 05.  Desenvoltura política. 06.  Desinibição ideológica. 07.  Abertismo político. 

08.  Pujança ideológica. 09.  Automutação ideológica. 10.  Saúde política. 

Estrangeirismologia: a political lifetime hibernation; o banimento político no im-

peachment. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Politicologia em geral. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Politicologia; os ociopensenes; a ociopenseni-

dade; os patopensenes; a patopensenidade; os narcopensenes; a narcopensenidade; a pensenização 

maniqueísta restringindo a autoparticipação no debate político cotidiano; os reciclopensenes; a re-

ciclopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopenseni-

dade. 

 

Fatologia: a hibernação política; a adinamia política; a bradifemia ideológica; a inativi-

dade política; o entorpecimento ideológico; a letargia sociológica; o isolamento social; a aliena-

ção social; a exclusão social; a lavagem subcerebral; os instrumentos anticosmoéticos de regula-

ção social; o sistema educacional falho; a repressão da autexpressão; a manipulação da mídia;  

a banalização da corrupção política; os escândalos políticos abafados e impunes; a apologia da 

impossibilidade de mudança do status quo; o soerguimento cosmoético da consciência política. 

 

Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a ignorân-

cia quanto à sinalética energética e parapsíquica pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo vontade–evolução consciencial. 

Principiologia: o princípio da autevolução requerer renovação incessante; o princípio 

do autocomodismo; o princípio da agregação consciencial; o princípio da existência política 

inarredável. 

Codigologia: a ausência do código pessoal de Cosmoética (CPC). 
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Teoriologia: a teoria da natureza política das consciências; a teoria do vácuo evolutivo; 

as técnicas assistenciais de despertamento consciencial. 

Tecnologia: a necessidade da técnica de mais 1 ano de vida. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoética. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Politicólogos. 

Efeitologia: os efeitos da perda do poder intrafísico na hibernação política; os efeitos 

regressivos de cruzar os braços na espera de futuro melhor; os efeitos transformadores da cons-

ciência cosmoética coletiva. 

Neossinapsologia: o predomínio das retrossinapses sobre as neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo evolutivo hibernação-regressão-evolução; o ciclo da alternância de 

poder. 

Enumerologia: a perseguição política; o exílio pátrio; a cassação de mandato; a derrota 

nas urnas; o analfabetismo político; a indiferença social; a autexclusão voluntária. 

Binomiologia: o binômio alienante pão-circo; o binômio tacon-tares; o binômio patoló-

gico hibernação política–estagnação consciencial. 

Interaciologia: a interação hibernação-silenciamento; a interação hibernação política 

coletiva–paralisação social; a interação cabeça vazia–agenda vazia. 

Crescendologia: o crescendo evolutivo crise política–reforma política. 

Trinomiologia: o trinômio alienante não ouvir–não falar–não participar. 

Polinomiologia: o polinômio sedentarismo-inoperância-incriatividade-hibernação. 

Antagonismologia: o antagonismo ação / inação; o antagonismo participação / aliena-

ção; o antagonismo hibernação política facultativa / hibernação política forçada; o antagonismo 

omissão deficitária / omissão superavitária; o antagonismo abstenção cosmoética / letargia 

social. 

Paradoxologia: o paradoxo da consciência apolítica. 

Politicologia: os regimes políticos ditatoriais; os regimes políticos demagógicos; a de-

mocracia plena. 

Legislogia: a lei do menor esforço evolutivo; a lei da inseparabilidade grupocármica; as 

leis da interprisão grupocármica. 

Fobiologia: a politicofobia; a sociofobia. 

Sindromologia: a síndrome da mediocrização; a síndrome do ostracismo. 

Holotecologia: a politicoteca; a psicopaticoteca; a conflitoteca; a criticoteca; a distimi-

coteca; a regressoteca; a mesmexoteca. 

Interdisciplinologia: a Politicologia; a Parapatologia; a Intrafisicologia; a Psicossoma-

tologia; a Desviologia; a Autenganologia; a Autassediologia; a Paraprofilaxiologia; a Autorrece-

xologia; a Paraterapeuticologia; a Voliciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a isca hu-

mana inconsciente; a consciência robotizada. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o hibernante político. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a hibernante política. 

 

Hominologia: o Homo sapiens politicus; o Homo sapiens hibernator; o Homo sapiens 

abulicus; o Homo sapiens autopathicus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens anticatalyti-

cus; o Homo sapiens stacionarius; o Homo sapiens regressivus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: hibernação política instintiva = o autorretraimento político espontâneo, 

rotineiro, com indiferença quanto às políticas sociais; hibernação política intencional = o autorre-

traimento político, consciente, autoimposto, traumático, por dissidência ideológica ou afastamen-

to deliberado do universo ideológico. 

 

Culturologia: a cultura da Politicologia; a cultura da alienação. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a hibernação política, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Acídia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Agenda  vazia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04.  Agente  antiprimener:  Energossomatologia;  Nosográfico. 

05.  Anacronismo:  Paracronologia;  Nosográfico. 

06.  Antepassado  de  si  mesmo:  Seriexologia;  Nosográfico. 

07.  Autômato  humano:  Parafisiologia;  Nosográfico. 

08.  Culturologia:  Intrafisicologia;  Neutro. 

09.  Eficácia  evolutiva:  Evoluciologia;  Neutro. 

10.  Encolhimento  consciencial:  Parapatologia;  Nosográfico. 

11.  Estafa  intelectual:  Experimentologia;  Nosográfico. 

12.  Fechadismo  consciencial:  Parapatologia;  Nosográfico. 

13.  Hibernação  cultural:  Parapatologia;  Nosográfico. 

14.  Hibernante:  Evoluciologia;  Neutro. 

15.  Mesméxis:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

 

A  VIVÊNCIA  POLÍTICA  É  INEVITÁVEL  À  MAIORIA  DAS  

ATIVIDADES  HUMANAS,  SENDO  ASSIM,  TODA  HIBERNA- 
ÇÃO  POLÍTICA  DA  CONSCIN  PODE  SER  CONSIDERADA  

ÓBVIA  ANOMALIA,  AUTONEGLIGÊNCIA  OU  DESÍDIA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, é consciente da vida política ou indiferente aos 

processos políticos em geral? Por qual razão? 
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H I B E R N A N T E  
( E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O hibernante é o princípio consciencial – a consciência em evolução – em 

qualquer estágio evolutivo, ainda vivendo a condição da hibernação efêmera ou prolongada, intra 

ou extrafisicamente, com inatividade parcial, redução metabólica extrema, fisiologia ou parafisio-

logia mínima, evidenciando a estagnação evolutiva da vida latente. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo hibernante procede do idioma Latim, hibernans, e este do verbo 

hibernare, “invernar; estar no quartel de inverno; repousar; hibernar”. Apareceu em 1  3. 

Sinonimologia: 01.  Comatoso. 02.  Inativo. 03.  Entorpecido. 04.  Adormecido.  

05.  Modorrento. 06.  Inerte. 07.  Adinâmico. 08.  Prostrado. 09.  Apático. 10.  Deprimido. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 19 cognatos derivados do vocábulo hibernação: 

auto-hibernação; hibernáculo; hibernada; hibernado; hibernagem; hibernal; hibernante; hiber-

nar; hibérnia; hibernianismo; hibernianista; hibérnico; hibérnio; hiberno; hibernosa; hibernoso; 

nano-hibernante; não-hibernante; pré-hibernação. 

Neologia. As duas expressões compostas hibernante intrafísico e hibernante extrafísico 

são neologismos técnicos da Evoluciologia. 

Antonimologia: 01.  Ativo. 02.  Potente. 03.  Robusto. 04.  Tonificado. 05.  Vigoroso. 

06.  Revivificado; revitalizado; revivescido. 07.  Dinâmico. 08.  Pujante. 09.  Lúcido.  10.  Des-

perto. 

Estrangeirismologia: o breakdown pessoal; o taedium vitae; o existential vacuum; os 

coccooners; o dolce far niente; o winter sleep; a lifetime hibernation. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à hiperacuidade. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da inatividade; os patopensenes; a patopensenida-

de; os ociopensenes; a ociopensenidade. 

 

Fatologia: o ato de hibernar; a hibernação humana; a hibernação como resposta dos indi-

víduos às condições ambientais adversas; a Geopolítica da hibernação; a auto-hibernação cons-

ciencial; o fato de toda estagnação significar regressão evolutiva; o autovegetalismo; a hipoter-

mia; o estado de torpor; o estado de adormecimento; o estado letárgico; o letargo invernal; o sono 

hibernal; a hipobiose; a anidrobiose; a hipnódia; a anabiose; a semivida; o encaramujamento;  

a conviviopatia; a hibernação social; o período da vida fetal; a introversão patológica; o autismo; 

a alienação; o isolacionismo; a autexclusão; a castração evolutiva; o vácuo de lucidez conscien-

cial; a cabeça vazia; o encéfalo hibernante; o congelamento de órgãos; o vazio intelectual; a hi-

permesméxis; a zona de conforto patológico; a acídia; a fraqueza imaginária; a minivolição; as 

omissões deficitárias; a abulia intelectual; a comatose intelectiva; a pré-depressão; a desmotiva-

ção; os autocomodismos; o autovegetalismo; a criogenia espontânea; a criogenia artificial; o fe-

chadismo consciencial; a antiassistencialidade; a melin; a volta à vida depois da hibernação; a se-

mente da tamareira tornada árvore depois de 20 séculos de hibernação; o torcedor saindo do esta-

do de comatose 8 anos depois de tragédia; o óvulo vivo depois de 9 anos no congelador; o vírus 

da gripe espanhola vivo depois de 8 décadas. 

 

Parafatologia: a catalepsia projetiva; a paracomatose; a autovivência do estado vibracio-

nal (EV) profilático; a conscin trancada; o estado da animação suspensa. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo toca-silêncio-hibernação. 

Principiologia: o princípio do autocomodismo. 

Codigologia: o código da vida estuante. 

Teoriologia: a teoria da interpretação da inteligência evolutiva (IE). 

Tecnologia: a técnica da hibernoterapia; a técnica da hibernação artificial. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV). 

Efeitologia: o efeito casulo. 

Ciclologia: os ciclos de hibernação; o ciclo das estações do ano; o ciclo sono-vigília;  

o ciclo causa-efeito; o ciclo evolutivo hibernação-regressão-evolução. 

Enumerologia: o hibernante vegetal; o hibernante animal; o hibernante hominal; o hi-

bernante extrafísico; o hibernante social; o hibernante intelectual; o hibernante existencial. 

Binomiologia: o binômio banimento–hibernação social; o binômio hibernação-es-

tagnação. 

Interaciologia: a interação hibernação-megaegoísmo. 

Crescendologia: o crescendo evolutivo. 

Trinomiologia: a incúria quanto ao trinômio casa-corpo–casa-moradia–casa-máquina 

(computador; automóvel; celular). 

Polinomiologia: o polinômio sedentarismo-inoperância-incriatividade-hibernação. 

Antagonismologia: o antagonismo mundo interior / mundo exterior; o antagonismo in-

traconsciencialidade / extraconsciencialidade; o antagonismo ação / inação; o antagonismo 

adormecer / acordar; o antagonismo auto-hibernação / automutação; o antagonismo sesta / co-

matose; o antagonismo Serenologia / hibernação consciencial. 

Paradoxologia: o paradoxo da vida latente. 

Legislogia: a lei do menor esforço. 

Fobiologia: a laborfobia; a ergofobia; a sociofobia; a neofobia; a xenofobia; a futurofo-

bia; a priorofobia. 

Sindromologia: a síndrome da mediocrização; a síndrome da fadiga crônica (SFC). 

Maniologia: a claustromania; a antiquomania. 

Holotecologia: a volicioteca; a nosoteca; a psicopatoteca; a evolucioteca; a teaticoteca; 

a regressoteca; a cronoteca. 

Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Fenomenologia; a Parafenomenologia; a Expe-

rimentologia; a Holobiografologia; a Parapatologia; a Psicossomatologia; a Paraprofilaxiologia;  

a Paraterapeuticologia; a Voliciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

eletronótica; a isca humana inconsciente; o vegetal humano; o hamster; a tartaruga; o urso. 

 

Masculinologia: o hibernante; o comatoso; o paracomatoso; o antepassado de si mesmo; 

o pré-serenão vulgar; o compassageiro evolutivo. 

 

Femininologia: a hibernante; a comatosa; a paracomatosa; a antepassada de si mesma;  

a pré-serenona vulgar; a compassageira evolutiva. 

 

Hominologia: o Homo sapiens hibernans; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens 

anticatalyticus; o Homo sapiens stacionarius; o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens 

autoperquisitor; o Homo sapiens mutator. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: hibernante intrafísico = o comatoso social ou a conscin alienada, antisso-

cial, autexcluída da Socin; hibernante extrafísico = a consciex paracomatosa baratrosférica. 

 

Culturologia: a cultura do menor esforço; a cultura da hibernação cognitiva; os idiotis-

mos culturais. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Conscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem fun-

cional, 6 categorias de hibernações do princípio consciencial quando hibernante: 

1.  Conscin: quando em estado de coma; Intrafisicologia. 

2.  Consciex: quando hibernando imersa na Baratrosfera; Extrafisicologia. 

3.  Animal: o subumano hibernante no inverno rigoroso; Zoologia. 

4.  Semente: a geradora do vegetal hibernando; a tamareira; o lótus; Botânica. 

5.  Óvulo: o da mulher sadia. 

6.  Vírus: reavivado depois de séculos. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o hibernante, indicados para a expansão das abordagens 

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

01.  Aberração  antifisiológica:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

03.  Acídia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04.  Agente  antiprimener:  Energossomatologia;  Nosográfico. 

05.  Alerta  consciencial:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 

06.  Animal  humano:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

07.  Autassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Autodesorganização:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Desviacionismo:  Proexologia;  Nosográfico. 

10.  Encolhimento  consciencial:  Parapatologia;  Nosográfico. 

11.  Fechadismo  consciencial:  Parapatologia;  Nosográfico. 

12.  Inatividade  intelectual:  Mentalsomatologia;  Nosográfico. 

13.  Megapatologia  intraconsciencial:  Parapatologia;  Nosográfico. 

14.  Mesméxis:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

15.  Propulsor  da  vontade:  Evoluciologia;  Neutro. 

 

O  ESTUDO  DOS  MÚLTIPLOS  TIPOS  DE  HIBERNAÇÃO 
INTERESSA  A  TODOS  OS  PRINCÍPIOS  CONSCIENCIAIS 

EM  FUNÇÃO  DE  A  VIDA  EVOLUTIVA  ESTAR  EMBASADA,  
ESSENCIALMENTE,  NA  ATIVIDADE  CONSTANTE  E  SADIA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já sofreu algum período classificável na condi-

ção de hibernação? Por quanto tempo? 
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H I B R I D I S M O  
( C O M U N I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O hibridismo é o cruzamento natural ou artificial, fecundo, de indivíduos 

de espécies diferentes ou mesmo de vocábulos de duas ou mais línguas, não raro contraditórios ou 

paradoxais, podendo ser em bases reais ou fictícias, sadias ou patológicas, onde as diversidades 

evidentes se unem através de mínimos detalhes (detalhismo) convergentes. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo hibridismo vem do idioma Francês, hybride, “que provém de es-

pécies diferentes; palavra formada por elementos de diferentes línguas”, e este do idioma Latim, 

hybrida, “cruzamento de animais de diferentes espécies, e por extensão, filhos de pais provenien-

tes de diferentes países ou oriundos de condições sociais diversas”, por influência do idioma Gre-

go, hýbris. Surgiu em 1873. 

Sinonimologia: 01.  Hibridação. 02.  Hibridade. 03.  Hibridez. 04.  Hibridização.  

05.  Monoibridismo. 06.  Diibridismo. 07.  Tribridismo. 08.  Hibridologia. 09.  Ambigenia. 10.  

Barbarolexia. 

Antonimologia: 1.  Monogenia. 2.  Amixia. 3.  Monofrontismo. 

Estrangeirismologia: o unissex; o pot-pourri; o cocktail; o cyborg. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; 

os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade. 

 

Fatologia: o hibridismo; os irracionalismos; os absurdismos; o bifrontismo; o travestis-

mo; o bissexualismo; o anfoterismo; a mestiçagem; o mestiçamento; o cruzamento; a misturada;  

o amálgama; a ambiguidade; a bivalência pessoal; a dualidade díspar; a promiscuidade; o mosai-

co; o permisto; a bifrontação; o ambígeno; as alternativas evolutivas; a intermídia; o produto hí-

brido; a condição esquipática; o sincretismo; o palíndromo; a degeneração; as ilogicidades; a ano-

malia; a irregularidade; o surto de psicopatia; as loucuras; o neologismo híbrido; o hibridismo di-

cionário-enciclopédia; a multidisciplinaridade. 

 

Parafatologia: a prática do estado vibracional (EV) profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Filiologia: a xenofilia. 

Holotecologia: a curiosoteca; a paradoxoteca. 

Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Hibridologia; a Biônica; a Parapatologia; a Te-

ratologia; a Teratogenética; a Consciencioterapia; a Linguística; a Neologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: o ser híbrido; o hermafrodita; o ginandro; o bissexual; o andrógino; a cons-

cin parapsíquica; a conscin irracional; a pessoa bifronte; o ser anfíbio; o hibridista; os persona-

gens mitológicos. 

 

Masculinologia: o mameluco; o sábio-idiota; o psicopata; o minotauro; o centauro; o pé-

gaso; o hipogrifo; o sátiro; o capelobo; o semicapro; o personagem Frankenstein. 
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Femininologia: a esfinge; a quimera; a sereia; a harpia; a górgona; a medusa. 

 

Hominologia: o Homo sapiens hermaphroditus; o Homo sapies bissexualis; o Homo sa-

piens ginandrus; o Homo sapiens androginus; o Homo sapiens bifrons; o Homo sapiens biga-

mus; o Homo sapiens ambigenus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: hibridismo patológico (cabotino) = a conscin-primopensene; hibridismo 

homeostático (evolutivo) = a consciência-soma. 

 

Taxologia. Do ponto de vista da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabéti-

ca, 13 categorias de hibridismos encontrados em variadas áreas do conhecimento: 

01.  Belicismo: o hibridismo muleta-espingarda do marginal. 

02.  Botânica: o hibridismo clássico vegetal. 

03.  Espionagem: o hibridismo anticosmoético do agente duplo. 

04.  Ficção: o hibridismo pessoal Dr. Jekyll–Mr. Hide. 

05.  Lexicologia: o hibridismo lexicográfico dicionário-enciclopédia. 

06.  Linguística: o hibridismo do neologismo, ou da verpon. 

07.  Parapatologia: o hibridismo intraconsciencial sábio-idiota. 

08.  Parapercepciologia: o hibridismo consciex extraterrestre amparadora–conscin am-

paranda. 

09.  Psicossomatologia: o hibridismo do travesti. 

10.  Religiosismo: o hibridismo profissional sacerdote-pedófilo. 

11.  Sexossomatologia: o hibridismo da pessoa bissexual. 

12.  Sociologia: o hibridismo social do bígamo. 

13.  Teratologia: o hibridismo do hermafrodita. 

 

Desenvolvimento. Pela ótica da Evoluciologia, os elementos da Natureza se mesclam 

pouco a pouco e se desenvolvem, quando podem, nesta ordem progressiva (upgrade) funcional: 

1.  Bissociação: a associação de 2 organismos diferentes objetivando proveito mútuo. 

Exemplo: associação formiga / pulgão. 

2.  Hibridismo: cruzamento de espécies diferentes resultando em indivíduo mestiço. 

Exemplo: heterose. 

3.  Interfusão: união íntima de indivíduos de espécies diferentes resultando em novo ser. 

Exemplo: fusão entre célula procariota e mitocôndrias (ex-bactérias aeróbias), resultando nas cé-

lulas eucariotas aeróbias. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o hibridismo, indicados para a expansão das abordagens 

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

1.  Adulto-criança:  Consciencioterapia;  Nosográfico. 

2.  Anomalia:  Parafenomenologia;  Neutro. 

3.  Antagonismo  bem-estar  /  malestar:  Psicossomatologia;  Neutro. 

4.  Coniunctio:  Conviviologia;  Neutro. 

5.  Evolução  tacon-tares:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

6.  Paradoxo  da  Conscienciologia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

7.  Paradoxo  desassediador:  Desassediologia;  Homeostático. 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

11823 

O  HIBRIDISMO  VEGETAL  NOS  CONTEXTOS  DA  BOTÂ-
NICA,  A  RIGOR,  É  A  PRIMEIRA  AFIRMAÇÃO,  AINDA  RU- 
DIMENTAR,  DA  MEGAFRATERNIDADE  REAL  MANIFESTA 

ENTRE  OS  PRINCÍPIOS  CONSCIENCIAIS  NO  COSMOS. 
 

Questionologia. O hibridismo, de algum modo, é vivenciado por você? De qual natu-

reza? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  Frankenstein de Mary Shelley. Título Original: Frankenstein. País: Inglaterra; EUA; & Japão. Data: 

1994. Duração: 123 min. Gênero: Terror. Idade (censura): 16 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Espa-
nhol; Francês; Inglês; & Português (em DVD). Direção: Kenneth Branagh. Elenco: Robert De Niro; Kenneth Branagh; 

Tom Hulce; Helena Bonham Carter; Aidan Quinn; Ian Holm; John Cleese. Produção: Francis Ford Coppola; James  

V. Hart; & John Veitch. Desenho de Produção: Tim Harvey. Direção de Arte: Desmond Crowe; & John Fenner. Rotei-

ro: Steph Lady; & Frank Darabont, baseados na obra de Mary Shelley. Fotografia: Roger Pratt. Música: Patrick Doyle. 

Montagem: Andrew Marcus. Efeitos Especiais: Computer Film Company, The. Companhia: American Zoetrope; Indie-

prod Films; Japan Satellite Broadcasting (JBS); & TriStar Pictures. Outros dados: Filme também conhecido pelo título de 
Mary Shelley’s Frankenstein. Sinopse: No Século XVIII, Victor Frankenstein está obcecado em vencer a morte, depois do 

falecimento da mãe. Na faculdade de Medicina, faz experimentos em reanimar tecidos. Porém, Victor fará experiência de 

consequências inimagináveis: colocar o cérebro de professor da faculdade assassinado, no corpo do homicida enforcado. 
2.  Rain Man. País: EUA. Data: 1988. Duração: 133 min. Gênero: Drama. Idade (censura): Livre. Idioma: 

Inglês; & Italiano. Cor: Colorido. Legendado: Espanhol; Inglês; & Português (em DVD). Direção: Barry Levinson. 

Elenco: Dustin Hoffman; & Tom Cruise. Produção: Mark Johnson. Desenho de Produção: Ida Random. Direção de 

Arte: William A. Elliott. História: Barry Morrow. Roteiro: Ronald Bass; & Barry Morrow. Fotografia: John Seale. Mú-

sica: Hans Zimmer. Montagem: Stu Linder. Cenografia: Linda DeScenna. Companhia: United Artists; Guber-Peters 

Company, The; Mirage Entertainment; & Star Partners II Ltd. Outros dados: Vencedor do Oscar de melhor filme, melhor 
direção, melhor ator (Dustin Hoffman) e melhor roteiro. Sinopse: Quando o pai de Charlie Babbitt (Tom Cruise) morre, 

ele deixa fortuna em dinheiro para o irmão “autista-sábio” (Dustin Hoffman) até então desconhecido para o próprio Char-

lie. Os 2 viajam pelo país conhecendo-se e aprendendo a conviver. 

 

Bibliografia  Específica: 

 
1.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 si-

nopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do 

Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 195 e 729. 
2.  Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525 

caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 4a Ed. re-

visada e ampliada; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; páginas 12  
e 805. 
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H I E R A R Q U I A    DE    V A L O R E S    P R O E X O L Ó G I C O S  
( P R O E X O L O G I A )  

   

I.  Conformática 

 

Definologia. A hierarquia de valores proexológicos é a elencagem de princípios intermi-

ssivos prioritários, ordenados pela conscin lúcida, homem ou mulher, fundamentada na análise 

crítica das automanifestações, fatos e parafatos marcados na holomemória, facultando decisões 

cosmoéticas e evitando o surgimento de autoconflitos galgados nas inseguranças pessoais, quanto 

à consecução da autoproéxis. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo hierarquia vem do idioma Latim Tardio, hierarchia, “hierarquia 

eclesiástica”, derivado do idioma Grego, hierós, “sagrado”, e de arkhê, “comando; autoridade”. 

Apareceu no Século XV. O substantivo valor deriva do idioma Latim Tardio, valore, “valor; ser 

forte”. Surgiu no Século XIII. O vocábulo programação procede do idioma Latim, programma, 

“publicação por escrito; edital; cartaz”, e este do idioma Grego, programma, “ordem do dia; 

inscrição”. Apareceu no Século XX. A palavra existencial origina-se do idioma Latim, exis-

tentialis. Surgiu em 1898. O elemento de composição logia descende do idioma Grego, lógos, 

“Ciencia; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. 

Sinonimologia: 1.  Hierarquia de valores proéxicos. 2.  Jerarquia de valores proexológi-

cos. 3.  Classificação dos valores intermissivos. 4.  Sistematização de valores proexológicos. 5.  Es-

cala de valores proéxicos.    

Neologia. As duas expressões compostas hierarquia de valores proexológicos mínima  

e hierarquia de valores proexológicos máxima são neologismo técnicos da Proexologia. 

Antonimologia: 1.  Hierarquia de valores antiproéxis. 2.  Hierarquia de valores antievo-

lutivos. 3.  Classificação de valores antiproéxis. 4.  Despriorização de valores proéxicos.  

Estrangeirismologia: o Zeitgeist; a influência do establishment na proéxis dos intermis-

sivistas; o Autopensenarium; o time da proéxis; o despropósito do doce far niente; o strong profi-

le; o Proexarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autojuízo crítico 

quanto à Proexologia. 

Megapensenologia. Eis   megapensenes trivocabulares relativos ao tema: − Proéxis: as-

sistência especializada. Proéxis exige posicionamento. Priorizemos ações cosmoéticas. Valores re-

velam intenções. Proéxis: empreendimento multidimensional. Sejamos completistas diariamente. 

Proverbiologia. Eis provérbio latino relacionado ao tema: – Ad augusta per angusta  

(A lugares elevados por veredas estreitas). 

Filosofia: a Holofilosofia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da proéxis; os proexopensenes; a proexopenseni-

dade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os axiopense-

nes; a axiopensenidade; os metapensenes; a metapensenidade; os evoluciopensenes; a evolucio-

pensenidade; os criticopensenes; a criticopensenidade; o materpensene pessoal. 

 

Fatologia: a hierarquia de valores proexológicos; o ponteiro consciencial; a rotina útil;  

o hábito de realizar listagens funcionais; a autopesquisa aplicada à proéxis; os empreendimentos 

evolutivos prioritários; a constatação dos autovalores baratrosféricos; o autoconflitograma; os auto-

conflitos latentes; os aportes existenciais simbolizando os autovalores; o novo soma representando 

os neovalores intermissivos; a aplicação coerente das ideias inatas; o modelo da pirâmide de prio-

ridades; os reencontros grupocármicos; a cosmovisão da vida intrafísica sob a ótica da autopro-
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éxis; os estímulos da mesologia; a deficienciolândia; a reurbanização intrafísica provocada pelo 

completismo existencial dos intermissivistas. 

Parafatologia: a proéxis elaborada no Curso Intermissivo (CI); a autovivência do estado 

vibracional (EV) profilático; o período intermissivo; as incursões extrafísicas realizadas pelas 

consciexes alunas do Curso Intermissivo; a viragem intermissiva; a paracâmara de reflexão; a en-

trevista pré-ressomática com o orientador evolutivo; a paragenética; a holomemória; as retrocog-

nições do período intermissivo provocando a recuperação de megacons; as retrocognições reve-

lando automimeses dispensáveis; o amparo extrafísico de função. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo Priorologia-Proexologia; o sinergismo trafores-habili-

dades; o sinergismo amparabilidade-autocognicidade; o sinergismo autorrevezamento-paratec-

nicidade; o sinergismo ideias inatas−cláusulas p treas proexológicas; o sinergismo autaxiome-

tria−intencionalidade cosmo tica; o sinergismo megatrafor–materpensene−identidade interas-

sistencial (Megafocologia). 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio da restauração evolutiva;  

o princípio da autoincorruptibilidade. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código dos valores pessoais;  

o código das cláusulas pétreas da autoproéxis. 

Teoriologia: a teoria da proéxis. 

Tecnologia: a técnica da enumerologia; a técnica da madrugada; a técnica da dupla 

evolutiva (DE). 

Voluntariologia: os voluntários das instituições conscienciocêntricas (ICs); os voluntá-

rios da Associação Internacional da Programação Existencial (APEX); o voluntariado conscien-

ciológico podendo ser largada proexológica. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o labcon pes-

soal. 

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

Efeitologia: o efeito da hierarquia de valores proexológicos nas decisões pessoais;  

o efeito das lavagens cerebrais nos valores pessoais; o efeito do completismo existencial na para-

genética; o efeito das decisões cosmoéticas na grupocarmalidade; o efeito da hierarquia de 

valores proexológicos nas manifestações racionais; o efeito da autavalição sincera dos valores 

pessoais nas automegarrecins (Intencionologia); o efeito das megarrecins no traquejo parapsí-

quico–interassistencial. 

Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas com a teática da autoproéxis.  

Ciclologia: os ciclos existenciais; o ciclo decisão-planejamento-realização-deliberação. 

Enumerologia: a priorização da proéxis; a priorização da tenepes; a priorização do vo-

luntariado; a priorização da tares; a priorização da gescon; a priorização da dupla evolutiva;  

a priorização da invéxis. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância. 

Interaciologia: a intera ão autoprioriza ão evolutiva−completismo existencial; a inte-

ra ão maxiplanejamento invexológico−programa ão existencial. 

Crescendologia: o crescendo das fases da proéxis preparatória-executiva-distributiva.  

Trinomiologia: o trinômio motivação-trabalho-lazer. 

Polinomiologia: o polinômio Proexologia-Priorologia-Axiologia-Coerenciologia. 

Antagonismologia: o antagonismo valores pessoais / valores sociais; o antagonismo 

priorização / procrastinação; o antagonismo ideias inatas / ideias miméticas; o antagonismo fo-

calização / dispersão; o antagonismo euforex / melex; o antagonismo aportes / gargalos evolu-

tivos; o antagonismo experimentação / inculcação. 

Paradoxologia: o paradoxo de as adversidades oferecerem oportunidades; o paradoxo  

da conscin dispersa no ambiente evolutivo; o paradoxo de a autexperimentação poder alimentar 
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autocorrupções; o paradoxo de o assistencialismo inibir o autenfrentamento; o paradoxo de o pro-

exista precisar ser social, sem cultivar os valores patológicos sociais. 

Politicologia: a proexocracia; a meritocracia; a exemplocracia; a corrupciocracia; a evo-

luciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Filiologia: a proexofilia; a decidofilia; a priorofilia; a invexofilia; a recexofilia; a ampa-

rofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a proexofobia; a decidofobia; a sociofobia; a neofobia; a invexofobia; a es-

pectrofobia; a evoluciofobia. 

Sindromologia: a síndrome do estrangeiro (SEST); a síndrome da abstinência da Bara-

trosfera (SAB). 

Maniologia: a eliminação da mania de agradar a todos. 

Mitologia: o mito de a profissão definir a proéxis. 

Holotecologia: a proexoteca; a parapsicoteca; a axioteca; a evolucioteca; a intermissio-

teca; a prioroteca; a interassistencioteca. 

Interdisciplinologia: a Proexologia; a Priorologia; a Axiologia; a Autopercucienciolo-

gia; a Parapoliticologia; a Ressomatologia; a Evoluciologia; a Intermissiologia; a Intrafisicologia; 

a Seriexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; o ser interassistencial; os membros da Comunidade Cons-

cienciológica Cosmoética Internacional (CCCI). 

 

Masculinologia: o proexista; o proexólogo; o completista; o agente retrocognitor; o cog-

nopolita; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o duplista; o duplólogo; 

o autodecisor; o epicon lúcido; o pesquisador; o tenepessista; o ofiexista; o verbetógrado; o vo-

luntário; o intermissivista; o homem de ação; o empreendedor evolutivo; o inversor existencial;  

o reciclante existencial. 

 

Femininologia: a proexista; a proexóloga; a completista; a agente retrocognitora; a cog-

nopolita; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapêuta; a duplista; a duplóloga; 

a autodecisora; a epicon lúcida; a pesquisadora; a tenepessista; a ofiexista; a verbetógrafa; a vo-

luntária; a intermissivista; a mulher de ação; a empreendedora evolutiva; a inversora existencial;  

a reciclante existencial. 

 

Hominologia: o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens priorologicus; o Homo 

sapiens analyticus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens proexista; o Homo sapiens proe-

xologus; o Homo sapiens autolucidus.   

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: hierarquia de valores proexológicos mínima = aquela fundamentada no 

escopo teórico das ideias inatas; hierarquia de valores proexológicos máxima = aquela elaborada  

a partir da teática pessoal, visando a  materialização da megagescon. 

 

Culturologia: a cultura da proéxis; os idiotismos culturais; a cultura do empreendedo-

rismo; a cultura da interassistencialidade; a cultura da Invexologia; a cultura do maxifraternismo. 

 

Caracterologia. De acordo com a Profilaxiologia, eis ordenados, alfabeticamente, 10 

perfis de conscins intermissivistas, já apresentando razoável recuperação de cons relativos à prio-

rização da autoproéxis: 

01. Assistencial: opta pela abnegação cosmoética em detrimento da autopromoção. 
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02. Equilibrada: opta pela homeostase holossomática em detrimento das sensações hor-

monais. 

03. Focada: opta pela automotivação apropriada em detrimento das ectopias ou repres-

sões. 

04. Fraterna: opta pelo esclarecimento em detrimento da reatividade. 

05. Líder: opta pela exposição das ideias pessoais em detrimento da politicagem. 

06. Madura: opta pelas cláusulas pétreas da proéxis em detrimento do amor romântico. 

07. Prática: opta pela ação concreta em detrimento das elucubrações hipotéticas. 

08. Policármica: opta pela Humanidade em detrimento da paixão pela família. 

09. Racional: opta pela recin em detrimento de autoperdoamento. 

10. Técnica: opta pela planificação em detrimento da casualidade. 

 

Taxologia. Consoante a Priorologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 10 catego-

rias diversificadas, conforme as especialidades da Conscienciologia, compondo 7 itens, represen-

tando hierarquias de valores proexológicos: 

01. Conscienciometrologia: manifestações; atributos; traços; ponderações; avaliações; 

neossinapses; modelos evolutivos.  

02. Gesconologia: autorreflexão; autopesquisa; autexperimentação; recuperação de 

cons; recin; grafotares; autorrevezamento. 

03. Invexologia: autocrítica; profilaxia; precocidade; organização; posicionamento; 

antecipação; interassistencialidade.   

04. Paradireitologia: democracia; Paradireito; Paradever; paracidadania; Paradiplo-

macia; Parapolítica; ortoconvivialidade. 

05. Parapedagogiologia: conhecimento; isenção; análise; síntese; didática; elucida-

ção; tares.  

06. Parapercepciologia: parapercepto; sinalética; precognição; hiperacuidade; holo-

lucidez; autocognicidade; autopercuciência. 

07. Paratecnologia: objeto; objetivo; praticidade; lógica; estratégia; método; paratéc-

nica. 

08. Proexologia: priorização; preparação; consecução; restauração; moréxis; distri-

buição; maxicompléxis. 

09. Projeciologia: vontade; intencionalidade; disciplina; equilíbrio; projeciografia; pro-

jeciocrítica; autoconsciencialidade. 

10. Seriexologia: paragenética; grupocarmalidade; temperamento; materpensene; re-

trossenha; retrocognição; holomemória. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a hierarquia de valores proexológicos, indicados para a ex-

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

ressados: 

01. Alavancagem  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

02. Apagogia:  Proexologia;  Nosográfico. 

03. Aporte  existencial:  Proexologia;  Homeostático. 

04. Autocomprometimento:  Proexologia;  Neutro. 

05. Autodestravamento:  Proexologia;  Homeostático. 

06. Cláusula  pétrea:  Proexologia;  Homeostático. 

07. Curso  Intermissivo:  Intermissiologia;  Homeostático.  

08. Direção  megafocal:  Proexologia;  Neutro.         

09. Hierarquização:  Experimentologia;  Neutro. 

10. Neovalor:  Autevoluciologia;  Homeostático. 
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11. Priorização  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático.  

12. Proexograma:  Proexologia;  Homeostático. 

13. Proexometria  pré-executiva:  Autoproexogramologia;  Homeostático. 

14. Valor  existencial:  Paraxiologia;  Neutro. 

15. Viragem  intermissiva:  Intermissiologia;  Homeostático. 

 

A  HIERARQUIA  DE  VALORES  PROEXOLÓGICOS  CONSOLI-
DA  O  HOLOPENSENE  DO  CURSO  INTERMISSIVO  NA  VIDA  

DA  CONSCIN  PROEXISTA,  REFORÇANDO AS  AUTOPRIORI-
DADES  EVOLUTIVAS  ESTABELECIDAS  NA  PRÉ-RESSOMA.  

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite ter realizado Curso Intermissivo pré-res-

somático? Em caso positivo, qual o real grau de importância atribuido à proéxis até o momento? 

Quais valores intermissivos cultiva diariamente? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  Os Agentes do Destino. Título Original: The Adjustment Bureau. País: EUA. Data: Março de 2011. Du-

ração: 105 min. Gênero: Romance, Ficção Científica & Suspense. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colo-
rido. Legendado: Português. Direção: Georgi Nolfi. Elenco: Emily Blunt; John Slattery; Matt Damon; Anthony Mackie; 

Terence Stamp; & Michael Kelly. Roteiro: Philip K. Dick. Companhia: Universal Pictures. Sinopse: David Norris (Matt 

Damon) é jovem político com carreira promissora, mas escândalo atrapalhou a corrida pessoal ao Senado. Tão logo perde 
a disputa pela vaga ele conhece Elise (Emily Blunt), bailarina por quem se apaixona. Contudo, homens com estranhos 

poderes de interferir no futuro aparecem do nada e começam a pressioná-lo para não dar continuidade a este romance, 

porque isso poderá atrapalhar o futuro de ambos. Sem saber ao certo quem são essas pessoas, a única certeza de David  
é a de precisar reunir forças para enfrentá-los e encarar o destino a ele reservado. 

 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Loche, Laênio; Identidade Interassistencial: Modelo Para Identificação da Proéxis; Artigo; Conscientia; 

Revista; Trimestral; Vol.3; N.16; 13 abrevs.; 17 enus.; 5 tabs.; 9 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estu-
dos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu; PR; Brasil; Julho-Setembro, 2012.; páginas 274 a 285. 

2.  Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 344 p.; 150 abrevs.;  
11 enus.; 100 folhas de avaliação; 4 índices; 2.000 itens; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Interna-

cional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 174 e 175. 

3.  Idem; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.552 
p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; 1 microbiografia; glos. 650 termos; 19 

websites; alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 412 a 414. 

4.  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 401 e 402. 

5.  Idem; Manual da Proéxis: Programação Existencial; 164 p.; 40 caps.; 10 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.;  
2ª Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1998; páginas 23 a 25. 

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 Proje-
ciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 272, 361, 515, 529, 538 a 539, 567, 604, 613 e 615. 

 

I. F. M. 
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H I E R A R Q U I Z A Ç Ã O  
( E X P E R I M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A hierarquização é o ato ou efeito de organizar em hierarquia ou de acordo 

com a ordem hierárquica da realidade do momento evolutivo. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo hierarquia vem do idioma Latim Tardio, hierarchia, “hierarquia 

eclesiástica”, derivado do idioma Grego, hierós, “sagrado”, e de arkhé, “comando; autoridade”. 

Apareceu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Jerarquização. 2.  Organização em hierarquia. 3.  Classificação as-

cendente. 4.  Ordenação evolutiva. 5.  Escalonamento lógico. 6.  Escala de categorias. 7.  Taxo-

nomia. 

Cognatologia. Eis 11 cognatos derivados do vocábulo hierarquia: hierarca; hierárqui-

ca; hierárquico; hierarquismo; hierarquística; hierarquístico; hierarquização; hierarquizada; 

hierarquizado; hierarquizar; hierarquizável. 

Neologia. As duas expressões compostas hierarquização ordinária e hierarquização ex-

traordinária são neologismos técnicos da Experimentologia. 

Antonimologia: 1.  Desorganização. 2.  Desordem. 3.  Desclassificação. 4.  Anarquia. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autojuízo crítico 

ou do autocritério (Autocriteriologia). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; a amplitude autopensênica; a dife-

rença entre os holopensenes pessoais. 

 

Fatologia: a hierarquização; a hierarquização social; a hierarquização judiciária; a hie-

rarquização legislativa; a hierarquização executiva; a hierarquização militar; a hierarquização 

religiosa; a hierarquização monárquica; a hierarquização política; a hierarquização escolar;  

a hierarquização enumerológica; a hierarquização interativa; a faixa evolutiva de cada consciên-

cia; a discriminabilidade racional; a hierarquia taxológica; a hierarquia subumana; a hierarquia 

das linguagens; a hierarquia de sistemas; o reconhecimento de padrões; a cadeia de inferências. 

 

Parafatologia: a diversificação das autoparapercepções; as afinidades pelas assimilações 

energéticas simpáticas (assins); os bondes de consciexes. 

 

III.  Detalhismo 

 

Enumerologia: a hierarquização do progresso na Evoluciologia; a hierarquização das 

letras na Filologia; a hierarquização dos números na Matemática; a hierarquização do tempo na 

Cronêmica; a hierarquização dos espaços na Proxêmica; a hierarquização dos artefatos do saber 

na Holotecologia; a hierarquização das relevâncias na Priorologia. 

Politicologia: a hierocracia; a teocracia; a idolocracia; a burocracia; a escravocracia;  

a plutocracia; a etnocracia. 

Filiologia: a gnosiofilia; a conviviofilia. 

Fobiologia: a xenofobia. 

Maniologia: a idolomania. 

Mitologia: os deuses mitológicos. 

Holotecologia: a administroteca; a evolucioteca; a gregarioteca; a convivioteca; a labo-

roteca; a metodoteca. 
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Interdisciplinologia: a Experimentologia; a Evoluciologia; a Autodiscernimentologia;  

a Metodologia; a Taxologia; a Criteriologia; a Priorologia; a Cronêmica; a Proxêmica; a Holote-

cologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;  

o ser interassistencial; a semiconsciex; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual; 

o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofie-

xista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o siste-

mata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o ho-

mem de ação; o hierarca. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

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

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

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a evolucióloga; a exemplarista; a intelectual; 

a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;  

a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente;  

a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra;  

a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens hierarchicus; o Homo sapiens evolutiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: hierarquização ordinária = a ordenação hierárquica dos atletas na olim-

píada; hierarquização extraordinária = a categorização hierárquica das consciexes pelo evolució-

logo. 

 

Taxologia. Com fundamentação na Experimentologia, buscando a lógica da racionalida-

de teática, podemos hierarquizar os interesses vitais, por exemplo, na ordem alfabética, estas 50 

categorias de hierarquizações diversificadas, conforme a área do conhecimento da conscin lúcida,  

a partir da condição ascendente de menor ou pior para a condição de maior ou melhor, compondo 

3 itens ou fatores (tercetos ou trinômios) em cada qual, a favor das consciências, em geral, ou 

pró-evolução da Humanidade: 

01.  Argumentologia. Hierarquização das argumentações úteis: polêmica; réplica; tré-

plica. 

02.  Autocerebrologia. Hierarquização dos atributos mentais: autopensenização; imagi-

nação; autodiscernimento. 

03.  Autoconscienciologia. Hierarquização dos atributos conscienciais, em geral: somá-

ticos; mentais; parapsíquicos. 

04.  Autoparapercepciologia. Hierarquização da importância das autoparapercepções: 

clarividência; pangrafia; cosmoconsciência. 

05.  Bibliologia. Hierarquização dos ninhos de livros: sebo; livraria; megastore. 
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06.  Ciclologia. Hierarquização dos ciclos existenciais pessoais: ressomas; dessomas; in-

termissões. 

07.  Consciexologia. Hierarquização das consciexes assistenciais: amparador; evolució-

logo; Serenão. 

08.  Criticologia. Hierarquização das críticas: autocrítica; heterocrítica; omnicrítica. 

09.  Despertologia. Hierarquização da desassedialidade pessoal: projetabilidade; epicen-

trismo; desperticidade. 

10.  Disciplinologia. Hierarquização das disciplinas: interdisciplinaridade; multidiscipli-

naridade; transdisciplinaridade. 

11.  Duplologia. Hierarquização das duplas: mãe / lactante; professor / aluno; parceira / 

parceiro. 

12.  Encefalologia. Hierarquização dos chacras encefálicos básicos: laringochacra; fron-

tochacra; coronochacra. 

13.  Energologia. Hierarquização das conscins energéticas: doentias; autodefensivas; 

sadias. 

14.  Estadologia. Hierarquização das bases de governo: município; província; país. 

15.  Eventologia. Hierarquização dos eventos intelectuais: palestra; curso; congresso. 

16.  Evoluciologia. Hierarquização da evolução das consciências: consciênçula; evolu-

ciólogo; Consciex Livre (CL). 

17.  Evoluciopensenologia. Hierarquização dos pensenes: fitopensene; zoopensene; cos-

mopensene. 

18.  Exposiciologia. Hierarquização do autometabolismo social: introversão; extrover-

são; ambiversão. 

19.  Extrafisicologia. Hierarquização da extrafisicalidade pessoal: ofiex; CEE; parapro-

cedência. 

20.  Fatologia. Hierarquização dos acontecimentos: retrofato; fato; parafato. 

21.  Femininologia. Hierarquização das mulheres: prostituta; gestante; autora de obra- 

-prima escrita. 

22.  Fenomenologia. Hierarquização dos fenômenos parapsíquicos energéticos: euforin; 

primener; cipriene. 

23.  Holocarmologia. Hierarquização da lei de causa e efeito: egocarma; grupocarma; 

policarma. 

24.  Holossomatologia. Hierarquização das ligações intraveiculares: cordão umbilical; 

cordão de prata; cordão de ouro. 

25.  Hominologia. Hierarquização dos hominis: Homo obtusus; Homo sapiens sapiens; 

Homo sapiens serenissimus. 

26.  Interassistenciologia. Hierarquização da assistencialidade pessoal: arco voltaico 

craniochacral; tenepes; ofiex. 

27.  Interdisciplinologia. Hierarquização da relevância das Ciências: Física; Fisiologia; 

Conscienciologia. 

28.  Laborologia. Hierarquização do encaminhamento do trabalho no tempo: curto pra-

zo; médio prazo; longo prazo. 

29.  Lexicologia. Hierarquização dos verbetes do dicionário: verbete remissivo; verbete 

prescritivo; verbete enciclopédico. 

30.  Masculinologia. Hierarquização dos homens: prostituto; pai; autor de obra-prima 

escrita. 

31.  Mesologia. Hierarquização dos efeitos folclóricos: povo; etnia; cultura. 

32.  Neofiliologia. Hierarquização das neoideias: neoverpon; neoteoria; neoperspectiva. 

33.  Neologia. Hierarquização dos neologismos: mínimos; máximos; megas. 

34.  Parapercepciologia. Hierarquização dos sinais paraperceptivos: sinalética anímica; 

sinalética bioenergética; sinalética parapsíquica. 

35.  Pensenologia. Hierarquização dos componentes do pensene: energia; sentimento; 

pensamento. 
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36.  Perfilologia. Hierarquização dos perfis humanos: conscin alienada; conscin-rebo-

que; conscin-trator. 

37.  Pesquisologia. Hierarquização das pesquisas: autopesquisas; heteropesquisas; multi-

pesquisas. 

38.  Politicologia. Hierarquização dos regimes políticos: anarquismo; autocracia; cosmo-

cracia. 

39.  Projeciologia. Hierarquização das projeções conscienciais: projeção inconsciente; 

projeção consciente; projeção de consciência contínua. 

40.  Psicologia. Hierarquização das reações corporais: corpo; mente; consciência. 

41.  Psicossomatologia. Hierarquização do binômio afetividade-sexualidade: abraço; 

acoplamento energético; holorgasmo. 

42.  Recexologia. Hierarquização das renovações existenciais: reciclagem; reeducação; 

ressocialização. 

43.  Refutaciologia. Hierarquização das refutações e debates: autoquestionamento; hete-

roquestionamento; omniquestionamento. 

44.  Sociologia. Hierarquização dos pares sociais: pré-casal; casal incompleto; casal ín-

timo. 

45.  Soluciologia. Hierarquização das resoluções fenomenológicas: causa; efeito; so-

lução. 

46.  Somatologia. Hierarquização dos sentidos do soma: olfato; tato; visão. 

47.  Tematologia. Hierarquização da qualificação dos temas: nosográfico; neutro; ho-

meostático. 

48.  Terapeuticologia. Hierarquização dos métodos curativos: diagnóstico; terapêutica; 

remissão. 

49.  Tudologia. Hierarquização das inteireza das realidades: princípio; meio; fim. 

50.  Voluntariologia. Hierarquização do voluntariado: autodisponibilidade; colaboração; 

ativismo. 

 

Terapeuticologia. Conforme os princípios da Holomaturologia, a coexistência mais in-

teligente com a hierarquização das realidades, seja na condição sub ou na condição sobre,  

é a adaptação cosmoética pessoal aos fatos sem a conscin lúcida incorrer em qualquer contexto 

acumpliciador capaz de gerar a interprisão grupocármica. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a hierarquização, indicados para a expansão das aborda-

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

1.  Amplitude  autopensênica:  Proexologia;  Homeostático. 

2.  Autopromoção  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

3.  Conscin  tricerebral:  Cerebrologia;  Neutro. 

4.  Escala  das  prioridades  evolutivas:  Evoluciologia;  Homeostático. 

5.  Escala  dos  autores  mentaissomáticos:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

6.  Faixa  conscienciológica:  Evoluciologia;  Neutro. 

7.  Marca  de  excelência:  Evoluciologia;  Neutro. 

 

QUANTO  AO  FATO  DE  A  HIERARQUIZAÇÃO  SER  INAR- 
REDÁVEL  NA  EVOLUÇÃO  MULTIFACÉTICA  DAS  CONS-

CIÊNCIAS,  A  PRIMEIRA  QUESTÃO  A  SER  RACIONALMEN-  
TE  ENCARADA,  NO  CASO,  É  A  EVITAÇÃO  DO  ELITISMO. 
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Questionologia. Você enfrenta algum problema pessoal com a hierarquização das reali-

dades e pararrealidades? Em qual área de manifestação autopensênica? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; 200 Teáticas da Conscienciologia; 260 p.; 200 caps.; 13 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto 

Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 61. 
2.  Idem; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC; 772 p.; 80 

abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísticas; 2 fil-

mografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas; 15 tabs.; 
6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo – Avaliação 

das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Inter-

nacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 60, 209 e 352. 
3.  Idem; Homo sapiens pacificus; 1.584 p.; 413 caps.; 403 abrevs.; 434 enus.; 37 ilus.; 7 índices; 240 sinop-

ses; 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 95, 217, 279, 472, 507, 931, 1.002 e 1.003. 

4.  Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; glos. 

241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Al-
tos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 332, 418 a 420, 722 e 1.112. 

5.  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 86. 
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.; 5a Ed.; 

Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; página 241. 
7.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.; 

300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciolo-

gia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 568 e 719. 
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H I G I E N E    C O N S C I E N C I A L  
( P A R A A S S E P S I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Higiene Consciencial é a Ciência aplicada aos estudos, pesquisas ou téc-

nicas sistemáticas, teáticas, do conjunto de medidas adotadas para evitar a intrusão e permanência 

de patopensenes no microuniverso consciencial em determinado holopensene específico, seja pes-

soal, grupal ou institucional, começando pelas eliminações das pensenizações patológicas, anti-

pensenes doentios e contrapensenes fixos ou monoideísmos viciosos. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo higiene vem do idioma Francês, higiène, e este do idioma Grego, 

hygieine, “que contribui com a saúde”. Apareceu no Século XIX. O vocábulo consciência deriva 

do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conheci-

mento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, ter conhecimento de”. Surgiu no Sé-

culo XIII. 

Sinonimologia: 01.  Higiene Autopensênica; Higiene Mental; Higienização pensênica;  

Higiologia Pensênica; Higioterapia Pensênica. 02.  Profilaxia autopensênica; profilaxia conscien-

cial. 03.  Autoparaprofilaxia Pensênica. 04.  Ortobiose Pensênica. 05.  Antipoluição pensênica;  

autodisciplina ideativa. 06.  Autopensenização preventiva;  autopensenização sadia. 07.  Autode-

sassédio pensênico; autodiscernimento pensênico. 08.  Sanitarismo cosmoético; saúde holopensê-

nica. 09.  Asseio autopensênico; desintoxicação autopensênica; Para-Higiene. 10.  Imunologia 

Pensênica; retilinearidade autopensênica. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 20 cognatos derivados do vocábulo Higiene: 

Anti-Higiene; higiênica; higiênico; higienista; higienização; higienizada; higienizado; higieniza-

dor; higienizadora; higienizar; higióloga; Higiologia; higiológica; higiológico; higiologista; hi-

giólogo; Higioterapia; higioterápica; higioterápico; Para-Higiene. 

Neologia. As 3 expressões compostas Higiene Consciencial, Higiene Consciencial Bási-

ca  e Higiene Consciencial Avançada são neologismos técnicos da Paraassepsiologia. 

Antonimologia: 01.  Higiene Física. 02.  Deterioração autopensênica. 03.  Anti-Higiene 

pensênica. 04.  Insalubridade autopensênica. 05.  Desasseio autopensênico. 06.  Antiprofilaxia 

consciencial. 07.  Autopensenização patogênica; autopensenização patológica. 08.  Antirretilinea-

ridade autopensênica. 09.  Desassim. 10.  Sujismundismo. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à ortopensenidade. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Para-Higie-

ne: dieta intraconsciencial. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Higiene Consciencial; o holopensene pessoal 

preventivo; a autoindisciplina pensênica zero; os ortopensenes; a ortopensenidade; o holopensene 

sadio; as assinaturas pensênicas pessoais; o holopensene patológico; a fôrma holopensênica suja; 

a eliminação das intrusões exopensênicas; as intoxicações pensênicas; a autoneopensenidade. 

 

Fatologia: a Higiene Consciencial; a Higiene Consciencial autocrítica; a Higiene Intra-

consciencial; a Auto-Higiene Consciencial; a Hetero-Higiene Consciencial; a saúde física e men-

tal; o alicerce do equilíbrio íntimo; o bom humor pessoal; a postura intraconsciencial ideal; a falta 

de Higiene Consciencial; a intencionalidade enferma; as irreflexões doentias; a melin; a reeduca-

ção da Higiene Consciencial; a Higiene Consciencial autocrítica, teática, ininterrupta; a ordenação 

do microuniverso consciencial; a Higiene Básica; o monopólio do cardiochacra; o subcérebro 

abdominal; o porão consciencial na idade adulta; a autodesorganização; as contaminações; as pro-
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filaxias; os 2 pés sobre a rocha e o mentalsoma no Cosmos; o Hospitalão Terrestre; a manuten-

ção do hausto da vida intrafísica. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os bloqueios ener-

géticos cerebrais; os bagulhos energéticos; as ressacas energéticas; a descontaminação das ener-

gias conscienciais (ECs); o autencapsulamento psicosférico sadio. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da descrença; o princípio da autoindisciplina pensênica ze-

ro; o princípio essencial do holopensene. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da desperticidade. 

Tecnologia: a técnica da autopensenidade correta. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório cons-

cienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometro-

logia; o laboratório conscienciológico da autorganização. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pensenólogos. 

Neossinapsologia: as neossinapses das reciclagens intraconscienciais. 

Binomiologia: o binômio Higiene Somática–Higiene Consciencial; o binômio hábitos 

sadios–rotinas úteis. 

Interaciologia: a interação Autopensenologia-Homeostaticologia. 

Crescendologia: o crescendo ortopensene–EC sadia–ação correta. 

Trinomiologia: o trinômio interesses-metas-evolução; o trinômio Auto-Higiene–Hetero- 

-Higiene–Multi-Higiene; o trinômio corpo-mente-consciência; o trinômio dieta-desintoxicação- 

-profilaxia. 

Antagonismologia: o antagonismo ortopensenidade / patopensenidade. 

Politicologia: a democracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Filiologia: a higienofilia; a energofilia. 

Fobiologia: a autodiscernimentofobia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial. 

Maniologia: a patopensenomia. 

Holotecologia: a higienoteca; a pensenoteca; a consciencioterapeuticoteca; a patopense-

noteca; a assistencioteca; a parapsicoteca; a energoteca. 

Interdisciplinologia: a Paraassepsiologia; a Paraprofilaxiologia; a Para-Higiene; a Hi-

giotecnologia; a Parapercepciologia; a Autopensenologia; a Intencionologia; a Autoconsciencio-

metrologia; a Energossomatologia; a Autocogniciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin baratrosférica; a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca hu-

mana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 
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Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

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

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

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens energeticus; o Homo 

sapiens autolucidus; o Homo sapiens systemata; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens 

mentalsomaticus; o Homo sapiens interassistens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Higiene Consciencial Básica = a eliminação dos antipensenes doentios 

sem os recursos do autoparapsiquismo; Higiene Consciencial Avançada = a eliminação dos anti-

pensenes doentios com os recursos do autoparapsiquismo. 

 

Culturologia: a cultura conscienciológica. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a Higiene Consciencial, indicados para a expansão das 

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

01.  Aborrecimento:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

02.  Absurdo  cosmoético:  Recexologia;  Nosográfico. 

03.  Amplitude  autopensênica:  Proexologia;  Homeostático. 

04.  Antirretilinearidade  consciencial:  Holomaturologia;  Nosográfico. 

05.  Assepsia  energética:  Paraassepsiologia;  Homeostático. 

06.  Autassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Autodesorganização:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Catalisador:  Evoluciologia;  Neutro. 

09.  Intencionologia:  Holomaturologia;  Neutro. 

10.  Reciclagem  prazerosa:  Recexologia;  Homeostático. 

 

A  FALTA  DA  HIGIENE  CONSCIENCIAL  PROVAVELMENTE  

É  O  MEGATRAFAR  MAIS  REGRESSIVO  DA  HUMANIDADE  

TERRESTRE,  A  MAIOR  RESPONSÁVEL  PELAS  DOENÇAS,  
ACIDENTES,  ERROS  E  MEGAOMISSÕES  DEFICITÁRIAS. 

 

Questionologia. Como convive você, leitor ou leitora, com a Higiene Consciencial? Vo-

cê vive satisfeito com a qualidade das próprias pensenizações? 
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H I G I E N E    M N E M Ô N I C A  
( M N E M O T E C N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Higiene Mnemônica é a Ciência aplicada aos estudos, pesquisas ou técni-

cas sistemáticas, teáticas, do conjunto de medidas adotadas para evitar a permanência de lembran-

ças patopensênicas atravancadoras da evolução nos recessos da própria memória. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo higiene vem do idioma Francês, hygiène, e este do idioma Grego, 

hygieinós, “que contribui com a saúde”. Apareceu no Século XIX. O vocábulo mnemônico 

procede do idioma Latim Medieval, mnemonicus, derivado do idioma Grego, mnémonikós, “de ou 

relativo à memória; com boa memória; relacionado ao uso da memória”. Surgiu também no 

Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Higienização Mnemônica. 2.  Higiologia Mnemônica. 3.  Higiotera-

pia Mnemônica. 

Neologia. As 3 expressões compostas Higiene Mnemônica, Higiene Mnemônica Intrafí-

sica e Higiene Mnemônica Multidimensional são neologismos técnicos da Mnemotecnologia. 

Antonimologia: 1.  Anti-Higiene Mnemônica. 2.  Insalubridade autopensênica. 3.  Mne-

mônica patogênica. 

Estrangeirismologia: o continuum consciencial higienizado; a limpeza dos lixões mne-

mônicos do laptop; o caos das informações inúteis da Internet; a antienciclopédia dos websites 

com informações errôneas; o Retrocognitarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade da Holomnemônica. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Higiene Mnemônica; o holopensene pessoal 

preventivo; os ortopensenes; a ortopensenidade; a eliminação das intrusões exopensênicas; a auto-

neopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os evoluciopensenes; a evolucio-

pensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; 

os prioropensenes; a prioropensenidade. 

 

Fatologia: a Higiene Mnemônica; a inteligência mnemônica; a Ergonomia Mnemônica; 

a rearrumação mnemônica; a tesaurização mnemônica; a eliminação dos bagulhos mnemônicos;  

a assepsia das palavras-problema; a releitura cognitiva; os dicionários cerebrais; a pessoa incauta 

quanto à memória retendo lixos mentais excessivos; a depuração básica da saúde mental; a ho-

meostasia mnemônica; a reciclagem da mentalidade; a sanidade aplicada à Memoriologia; o as-

seio mnemônico; a defesa da retenção mnemônica dos conceitos evolutivos prioritários; a postura 

intraconsciencial ideal; a Ortobiose; a Prevenciologia. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo Higiene Consciencial–Higiene Ambiental. 

Principiologia: o princípio da descrença; o princípio da autoindisciplina pensênica 

zero. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da desperticidade. 
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Tecnologia: a técnica da Higiene Mnemônica; a técnica da autopensenização correta. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório cons-

cienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometro-

logia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico das 

autorretrocognições. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Mnemologistas. 

Neossinapsologia: as neossinapses das reciclagens intraconscienciais. 

Enumerologia: as intrusões mnemônicas; os bagulhos mnemônicos; os lixos mnemôni-

cos; a assepsia mnemônica; a reciclagem mnemônica; a tesaurização mnemônica; a homeostasia 

mnemônica. 

Binomiologia: o binômio Higiene Somática–Higiene Consciencial; o binômio hábitos 

sadios–rotinas úteis. 

Interaciologia: a interação Autopensenologia-Homeostaticologia; a interação patológi-

ca lixo mnemônico–inculcação doentia. 

Crescendologia: o crescendo ortopensene–EC sadia–ação correta. 

Trinomiologia: o trinômio interesses-metas-evolução; o trinômio Auto-Higiene–Hetero- 

-Higiene–Multi-Higiene; o trinômio corpo-mente-consciência. 

Polinomiologia: o polinômio homeostático Higiene Somática–Higiene Energética–Hi-

giene Emocional–Higiene Mental. 

Antagonismologia: o antagonismo Higiene / Anti-Higiene; o antagonismo ortopenseni-

dade / patopensenidade; o antagonismo hábitos mnemônicos / hábitos antimnemônicos; o anta-

gonismo lembrança / esquecimento; o antagonismo memória de elefante / hipomnésia; o antago-

nismo Hipomnemônica / Holomnemônica; o antagonismo lembrança útil / lembrança inútil;  

o antagonismo retentiva secular / recordação anacrônica; o antagonismo memórias sadias / me-

mórias traumáticas; o antagonismo lembrança feliz / estigma mnemônico; o antagonismo Autor-

revezamentologia / nódulo holomnemônico; o antagonismo corticomemória / Holomnemônica;  

o antagonismo recuperação dos cons magnos / expressão dos nódulos holomnemônicos; o anta-

gonismo cronicidade holomnemônica / agudização mnemônica. 

Politicologia: a democracia pura. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à manutenção de bons hábitos mnemônicos. 

Filiologia: a enciclopediofilia; a lexicofilia; a mnemofilia; a leiturofilia; a cronofilia;  

a higienofilia; a conviviofilia. 

Holotecologia: a higienoteca; a pensenoteca; a consciencioterapeuticoteca; a patopense-

noteca; a assistencioteca; a parapsicoteca; a energoteca. 

Interdisciplinologia: a Mnemotecnologia; a Holomnemossomatologia; a Profilaxiolo-

gia; a Mentalsomatologia; a Autodiscernimentologia; a Autocogniciologia; a Autolucidologia;  

a Evoluciologia; a Autopriorologia; a Raciocinologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;  

o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o Sujismundo mnemônico. 
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Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

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

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

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a Sujismunda mne-

mônica. 

 

Hominologia: o Homo sapiens retrocognitor; o Homo sapiens evocator; o Homo sa-

piens mnemonicus; o Homo sapiens hypomnemonicus; o Homo sapiens holomnemonicus; o Ho-

mo sapiens autolucidus; o Homo sapiens autocohaerens; o Homo sapiens orthopensenicus; o Ho-

mo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens mentalsomaticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Higiene Mnemônica Intrafísica = a Ciência da manutenção da homeosta-

sia quanto às lembranças das autovivências humanas dia a dia; Higiene Mnemônica Multidimen-

sional = a Ciência da manutenção da homeostasia quanto às lembranças das autovivências pro-

jetivas, intermissivas e holobiográficas. 

 

Culturologia: a cultura da Higiene Consciencial Generalizada. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 

13 categorias básicas dos campos de pesquisas da Higiene Geral, multifacética, relativas à cons-

cin lúcida: 

01.  Higiene Autopensênica: no universo da Autopensenologia. 

02.  Higiene Consciencial Avançada: autocrítica, evolutiva. 

03.  Higiene Consciencial Básica: a Geral, propriamente dita. 

04.  Higiene Cosmovisiológica: no universo da Cosmovisiologia. 

05.  Higiene Energossomática: no universo da Energossomatologia. 

06.  Higiene Imaginativa: no universo da Imagística. 

07.  Higiene Intraconsciencial: no universo da Intraconscienciologia. 

08.  Higiene Mentalsomática: no universo da Mentalsomatologia. 

09.  Higiene Mnemônica: no universo da Holomnemonicologia. 

10.  Higiene Odontológica: dental, no universo da Odontologia. 

11.  Higiene Pessoal: no universo da Egologia. 

12.  Higiene Psicossomática: no universo da Psicossomatologia. 

13.  Higiene Somática: no universo da Somatologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a Higiene Mnemônica, indicados para a expansão das 

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

01.  Autoevocação:  Mnemossomatologia;  Neutro. 

02.  Autorretrocognição:  Mnemossomatologia;  Neutro. 

03.  Dicionário  cerebral  analógico:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

04.  Distorção  mnemônica:  Mnemossomatologia;  Nosográfico. 

05.  Higiene  Consciencial:  Paraassepsiologia;  Homeostático. 

06.  Hipomnésia:  Mnemossomatologia;  Nosográfico. 
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07.  Holomnemônica:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

08.  Lixo  mnemônico:  Holomnemônica;  Neutro. 

09.  Memória  básica:  Holomnemônica;  Neutro. 

10.  Memória  encapsulada:  Mnemossomatologia;  Neutro. 

11.  Mnemotécnica  vocabular:  Mnemossomatologia;  Neutro. 

12.  Nódulo  holomnemônico:  Holomnemossomatologia;  Neutro. 

13.  Potencializador  da  memória:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

14.  Retrospectiva  autodesassediadora:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

15.  Zum  mnemônico:  Autorretrocogniciologia;  Neutro. 

 

A  RELEVÂNCIA  DA  HIGIENE  MNEMÔNICA  É  RECONHECI- 
DA  E  PRESERVADA,  COMO  CIÊNCIA,  POR  TODA  CONS- 
CIN  AUTOCONSCIENTE  QUANTO  ÀS  FUNÇÕES  TEÁTICAS,  

EVOLUÍDAS,  DOS  PRÓPRIOS  DICIONÁRIOS  CEREBRAIS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite e preserva a Higiene Mnemônica? Tanto 

a intrafísica quanto a multidimensional? 
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H I G I E N I S T A    C O N S C I E N C I O L Ó G I C O  
( P A R A A S S E P S I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O higienista conscienciológico é a conscin, homem ou mulher, apta a reali-

zar a assepsia multidimensional de ambientes, a partir do autodiscernimento, da qualificação cos-

moética da intenção e do domínio energossomático, começando pelo próprio microcosmo cons-

ciencial. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo higiene vem do idioma Francês, higiène, e este do idioma Grego, 

hygieine, “que contribui com a saúde”. Apareceu no Século XIX. O sufixo ista vem do idioma 

Grego, istes, designando “adepto; aderente; seguidor; partidário”. O vocábulo consciência deriva 

do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conheci- 

mento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, ter conhecimento de”. Surgiu no Sé- 

culo XIII. O elemento de composição logia provém do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tra-

tado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. 

Sinonimologia: 1.  Sanitarista conscienciológico. 2.  Parassanitarista. 3.  Para-higienista. 

4.  Agente reurbanizador. 

Neologia. As 3 expressões compostas higienista conscienciológico, higienista conscien-

ciológico privativo e higienista conscienciológico público são neologismos técnicos da Paraas-

sepsiologia. 

Antonimologia: 1.  Agente poluidor. 2.  Autocorruptor. 3.  Heteropoluidor. 4.  Autopo-

luidor. 5.  Embaixador baratrosférico. 

Estrangeirismologia: o movimento Clean Up the World. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Cosmoética no uso do energossoma. 

Citaciologia. Eis o pensamento do médico higienista Miguel Couto (1865–1934): – “O Bra-

sil é um grande hospital”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da higienização; o autodiagnóstico rápido do pen-

sene da frustração; a lucidez para o alcance da própria pensenidade no Cosmos; a consciência pre-

sa à patopensenidade, sendo o sujismundo multidimensional; os retropensenes interferindo na vi-

da atual do intermissivista, exigindo lucidez e recuperação de cons para a compreensão, desassé-

dio e superação definitiva pela recin efetiva; o ato de aprender a identificar os holopensenes, a fim 

de não cair de bobo em situações cotidianas, gerando ações proativas de para-higienização a todo 

instante; a autoconfiança inquebrantável na instalação de holopensenes homeostáticos; a ausência 

de higiene consciencial evidenciada pela falta de desassim e renovação pensênica; os ortopense-

nes; a ortopensenidade a caminho da depuração máxima da intencionalidade. 

 

Fatologia: o movimento higienista; a heterogeneidade do movimento higienista levando 

a higiene pública à condição de Ciência Coletiva prioritária; a noção de higiene difundida e esta-

belecida em todo o mundo; os hábitos básicos de tomar banho, escovar os dentes, prestar atenção 

às eliminações fisiológicas, cuidar da alimentação e da saúde, revelando o nível de higiene da 

conscin; a acídia no asseio pessoal; o divórcio concedido pela Justiça à taiwanesa devido ao cecê 

do marido – confirmado pelos filhos; a insuficiência cardíaca de origem chagásica (Doença de 

Chagas), praticamente ausente nos EUA, evidenciando péssimas condições de higiene sanitária 

em várias regiões do Brasil; a Higiene Consciencial; o cristianismo enquanto movimento Anti-Hi-

giene Consciencial da História ao difundir a tese do pecado diante da própria intimidade cons-

ciencial; a origem das ideias de pecado na doutrina asceta, mãe do cristianismo, ao distorcer  
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o Zeitgeist da época, expresso na máxima “conhece-te a ti mesmo”, através do medo, da culpa  

e da autopunição; a descoberta do autovalor ínsito como sustentáculo da para-higienização; a dou-

ble burden ou dupla carga, vivida pela Inglaterra há 200 anos, e pelos países emergentes no Sé-

culo XXI; a ignorância na Medicina ao creditar aos miasmas (vapores contaminados), até o Sécu-

lo XIX, a causa de doenças infecciosas; os países ainda na miséria, distantes das noções de higie-

ne; a Organização Mundial da Saúde (OMS); a Organização Internacional de Consciencioterapia 

(OIC); o lado positivo das Olimpíadas ajudando a reurbanizar áreas antigas e sombrias das cida-

des-sede; as grandes invenções resultantes do movimento higienista do Século XIX: o xampu 

(1930), o vaso sanitário (1884), o chuveiro (1867) e o sabonete, inventado em 600
 
a.e.c. e comer-

cializado somente a partir de 1879; o erro anticosmoético crasso das correntes do movimento hi-

gienista deturparem as ideias de higiene e assepsia, criando a eugenia, o fundamento do Holo 

causto; a Higiene Consciencial como principal ferramenta do ser desperto. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o movimento para- 

-higienista; a repercussão parassanitária e silenciosa do estado vibracional no ambiente multidi-

mensional; a autonomia evolutiva evidenciada no extrafísico; a autoconectividade holossomática 

potencializando o domínio energético; os aparelhos extrafísicos de para-higienização da cognição 

do intermissivista utilizados em cursos de campo, ou mesmo, em momentos específicos da proé-

xis; o paramicrochip; a assepsia promovida pelos Serenões ao exteriorizar energias e eliminar os 

lixos, intra e extrafísicos; o papel fundamental do Curso Intermissivo (CI) na geração de neossi-

napses homeostáticas, necessárias na para-higienização durante a vida humana; as marcas pretas 

no psicossoma resultado da poluição consciencial gerada pelo longo tempo de exposição à má-

goa, vitimização, melindres e autocorrupções, sem as recins necessárias; as equipes extrafísicas 

de para-higienistas; a potência energética medida pela intencionalidade; o entendimento teático 

do compartilhamento das ideias e energias com os amparadores; a força psíquica (neuroectoplas-

ma) para assistir e “limpar” ambientes antes dominados por assediadores; as correntes extrafísicas 

de energia; as reurbanizações extrafísicas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo estado vibracional–intenção cosmoética. 

Principiologia: o princípio da matéria ser energia. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código duplista de Cosmoética 

(CDC); o código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria das reurbanizações. 

Tecnologia: a técnica da glasnost aplicada à própria intencionalidade promovendo  

a assepsia de temas tabus para a consciência, viabilizando a interassistencialidade; a técnica da te-

nepes como principal ferramenta de para-higienização cosmoética diária; a técnica do padrão ho-

meostático de referência; as técnicas projetivas levando a conscin à experiências extrafísicas de 

para-higienização; a técnica da imobilidade física vígil (IFV) como ferramenta de assepsia emo-

cional. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da imobilidade física 

vígil (IFV). 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Higienistas; o Colégio Invisível da Higiene Cons-

ciencial. 

Efeitologia: o efeito bioenergoterápico do banho e do sabonete; o efeito do banho de 

energias lavando o holossoma; o efeito parasséptico do estado vibracional no ambiente multidi-

mensional ao redor do pesquisador; os efeitos dos ortopensenes no desarme de reações impulsi-

vas do interlocutor. 

Neossinapsologia: a fixação das paraneossinapses intermissivas. 

Ciclologia: o ciclo autoconsciencioterápico autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfren-

tamento-autossuperação; o ciclo evolutivo consciência reurbanizada–Consciex Livre (CL). 
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Enumerologia: o autassédio habitual; os morfopensenes; os bagulhos energéticos; os 

monoideísmos; os emocionalismos; as distorções cognitivas; os esquemas disfuncionais. A expec-

tativa cega; a frustração ignorada; a mágoa despercebida; a vitimização instalada; a autocorrupção 

cronicificada; a prisão egocármica; o travão evolutivo. 

Binomiologia: o binômio reurbex-reurbin; o binômio microcosmo-macrocosmo; o binô-

mio megapoluidor frustração-orgulho. 

Interaciologia: a interação Higiene Corporal–saúde consciencial; a interação estado 

vibracional–reurbanização multidimensional. 

Crescendologia: o crescendo Higiene Somática–Higiene Energossomática–Higiene Psi-

cossomática–Higiene Mentalsomática. 

Trinomiologia: o trinômio intenção–homeostase–para-higienização. 

Polinomiologia: o polinômio ortopensenidade–intenção cosmoética–estado vibracio-

nal–paraassepsia multidimensional. 

Antagonismologia: o antagonismo limpeza intrafísica / sujeira extrafísica; o antagonis-

mo Higiene Somática / Higiene Consciencial. 

Paradoxologia: o paradoxo da casa limpa e refinada intrafisicamente, porém poluída 

energeticamente; o paradoxo da residência de móveis simples e desgastados pelo tempo, porém 

extrafisicamente higienizada, avançada e refinada. 

Politicologia: as políticas de saúde pública; as políticas de Higiene Pública. 

Legislogia: as leis do Cosmos; a lei do maior esforço; as leis da Cosmoética; as leis in-

trafísicas sanitárias e nutricionais; a Lei do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (Lei  

N. 9.782, de 26 de janeiro de 1999); a Lei de Segurança Alimentar e Nutricional (Lei N. 11.346 

de 15 de setembro de 2006); a Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS; Lei N. 408 de 

11 de dezembro de 2008) legislando sobre a alimentação saudável. 

Filiologia: a assistenciofilia; a cosmopensenofilia; a cosmoeticofilia; a evoluciofilia;  

a duplofilia; a energofilia; a zoofilia. 

Fobiologia: a espectrofobia; a tanatofobia; a hidrofobia (acquafobia); a elafobia; a mi-

crobiofobia; a patofobia; a eleuterofobia; a erotofobia. 

Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome da vitimização; a sín-

drome da apriorismose. 

Maniologia: a mania de limpeza. 

Mitologia: o mito da higiene perfeita. 

Holotecologia: a higienoteca; a interassistencioteca; a energossomatoteca; a teaticoteca; 

a coerencioteca; a conscienciometroteca; a consciencioterapeuticoteca; a cosmogramoteca. 

Interdisciplinologia: a Paraassepsiologia; a Pensenologia; a Higienologia; a Reurbani-

zaciologia; a Extrafisicologia; a Recinologia; a Proexologia; a Paraprofilaxiologia; a Terapeutico-

logia; a Hidrologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o higienista conscienciológico; o médico sanitarista Carlos Chagas 

(1878–1934); o gari; o engenheiro ambiental; o sanitarista; o urbanista; o Secretário de Saúde;  

o Ministro da Saúde; o higienista; o evoluciente; o consciencioterapeuta; o autoconscienciotera-

peuta; o etologista; o paraetologista; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intra-

físico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro 

evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o macrossô-

mata; 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;  
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o homem de ação; o sensitivo ectoplasta; o professor de Conscienciologia; o Serenão Reurbani-

zador. 

 

Femininologia: a higienista conscienciológica; a gari; a engenheira ambiental; a sanita-

rista; a urbanista; a Secretária de Saúde; a Ministra da Saúde; a higienista; a evoluciente; a consci-

encioterapeuta; a autoconsciencioterapeuta; a etologista; a paraetologista; a acoplamentista;  

a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a in-

termissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consci-

encióloga; a conscienciômetra; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proe-

xista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a exemplarista; a intelectual; a re-

ciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexis-

ta; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a ver-

betóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a sensitiva ectoplasta; a professora 

de Conscienciologia; a Serenona Monja. 

 

Hominologia: o Homo sapiens reurbanisatus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo 

sapiens autolucidus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens 

tenepessista; o Homo sapiens proexologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: higienista conscienciológico privativo = a conscin focada na para-higie-

nização do ambiente particular; higienista conscienciológico público = a conscin promovendo  

a paraassepsia do ambiente coletivo. 

 

Culturologia: a cultura da Higiene Consciencial. 

 

Evoluciologia. A fim de clarear a evolução ocorrida a partir do movimento higienista, 

iniciado na Europa no Século XIX, eis 12 diferenças marcantes, não raro opostas e divergentes, 

dispostas em ordem alfabética, demarcando o atual movimento para-higienista, fruto das recicla-

gens e autenfrentamentos propiciados pelo paradigma consciencial em conscins e consciexes do 

Século XXI: 

 

Tabela  –  Evolução  do  Movimento  Higienista 

 

N
os

 Movimento  Higienista  –  Séc.  XIX Movimento  Para-Higienista  –  Séc.  XXI 

01. Água  potável,  esgoto  e  tubulações Energias,  ectoplasma  e  energodutos 

02. Assistencialismo  básico Esclarecimento  avançado 

03. Ciências  sanitárias Consciencioterapia 

04. Cordões  de  isolamento  sanitário Cordões  de  isolamento  parassanitário 

05. Doenças  infecciosas  somáticas Doenças  emocionais  

06. 
Geografia  intrafísica  das  doenças 

infecciosas 

Geopolítica  extrafísica  da  desassedia-

lidade  

07. Higiene  Pública  Higiene  Consciencial 

08. Lixos  intrafísicos Morfopensenes  poluidores 

09. Materialismo  Conscientização  multidimensional 

10. Neoconceitos  de  saúde  pública Neoconceitos  de  saúde  consciencial 
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N
os

 Movimento  Higienista  –  Séc.  XIX Movimento  Para-Higienista  –  Séc.  XXI 

11. Paradigma  Mecanicista  Paradigma  Consciencial 

12. Políticas  públicas  de  saúde Parapoliticologia 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o higienista conscienciológico, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Autorrestauração  imediata:  Autodisciplinologia;  Homeostático. 

02.  Autovalor  ínsito:  Paraxiologia;  Homeostático. 

03.  Bloqueio  zero:  Autodesassediologia;  Homeostático. 

04.  Central  Extrafísica  de  Energia:  Extrafisicologia;  Homeostático. 

05.  Desassediologia:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

06.  Higiene  Consciencial:  Paraassepsiologia;  Homeostático. 

07.  Intentio  recta:  Intencionologia;  Homeostático. 

08.  Micrassediador  invisível:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Neo-História:  Historiografologia;  Neutro. 

10.  Paraprocedência:  Extrafisicologia;  Neutro. 

11.  Pararrealidade:  Extrafisicologia;  Neutro. 

12.  Princípio  do  exemplarismo  pessoal:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

13.  Princípio  do  posicionamento  pessoal:  Autodefinologia;  Homeostático. 

14.  Recin  intermissiva:  Pararrecinologia;  Homeostático. 

15.  Sintonia  holopensênica:  Holopensenologia;  Neutro. 

 

O  HIGIENISTA  CONSCIENCIOLÓGICO  NASCE  DA  VIVÊNCIA  

TEÁTICA  DA  INTENÇÃO  COSMOÉTICA,  CONDIÇÃO  PRÉ- 
-REQUISITO  DO  TRABALHO  OMBRO  A  PARAOMBRO  COM  

AMPARADORES  TÉCNICOS  DA  REURBANIZACIOLOGIA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já aprofundou os estudos autoconsciencioterápi-

cos da intenção cosmoética? Conseguiu harmonizar algum ambiente a partir da força de vontade 

inquebrantável? 
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H I P E R A C U I D A D E  
( H O L O M A T U R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A hiperacuidade é a qualidade de lucidez máxima da conscin alcançada pe-

la recuperação possível dos cons ou das unidades de autoconsciência. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição hiper vem do idioma Grego, hyper, “acima; aci-

ma de; sobre; por cima; superiormente; muito; demais; para lá de”. Apareceu, no idioma Portu-

guês, no Século XVII. O termo acuidade deriva do idioma Latim, acuitas, de acutus, “agudo”, 

através do idioma Francês, acuité, “sabor azedo, picante; qualidade do que é agudo, e por exten-

são, aplicado a qualidades intelectuais; fineza; penetração do olhar”. Surgiu no Século XIX. 

Sinonimologia: 01.  Hiperlucidez. 02.  Autoconsciencialidade máxima. 03.  Hiperagu-

dez. 04.  Taquipsiquismo. 05.  Autoparapercepciologia. 06.  Interassistenciologia. 07.  Inteligên-

cia evolutiva (IE). 08.  Inventividade. 09.  Heuristicologia. 10.  Genialidade. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 4 cognatos derivados do vocábulo acuidade: hi-

poacuidade; hiperacuidade; normoacuidade; paracuidade. 

Neologia. As duas expressões compostas hiperacuidade intrafísica e hiperacuidade mul-

tidimensional são neologismos técnicos da Holomaturologia. 

Antonimologia: 01.  Hipoacuidade. 02.  Autoconsciencialidade mínima. 03.  Inépcia.  

04.  Acuidade pessoal medíocre. 05.  Apedeutismo. 06.  Ignorantismo. 07.  Robéxis. 08.  Bradi-

psiquismo. 09.  Debilidade mental. 10.  Normoacuidade. 

Estrangeirismologia: o upgrade consciencial; a awareness evolutiva. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à agudez do raciocínio pessoal. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Hiperacui-

dade: autolucidez extremada. 

Síntese. O dia mentalsomático vale pela década psicossomática. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da holomaturidade; os ortopensenes; a ortopense-

nidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade. 

 

Fatologia: a hiperacuidade; a lucidez máxima; a variável da Conscienciologia; a agudez 

consciencial; a autoconsciencialidade; a holomaturidade cosmoética; o panpsiquismo; a recupe-

ração dos cons magnos; o autodespertamento; a autolucidez; o ponteiro consciencial; a busca das 

evidências para estabelecer as conclusões; o ato de escolher com inteligência entre várias alterna-

tivas; a colocação do discernimento do mentalsoma acima do comocionalismo do psicossoma;  

a euforin. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; a autoparaperceptibilidade; a autoconscientização holossomática;  

a soltura do energossoma; a soltura do mentalsoma; a autocognição quanto ao macrossoma; a pri-

mener; o cipriene; a paralucidez; a superconsciência; a cosmoconsciencialidade. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo megamemória-megalucidez. 

Principiologia: o princípio da descrença. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 
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Teoriologia: a teoria do paracérebro da conscin. 

Tecnologia: a técnica do ensaio e erro; a técnica da tentativa e acerto; a técnica do 

curto–médio–longo prazo. 

Voluntariologia: o voluntário conscienciológico escolhido exatamente de acordo com  

o perfil pessoal. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Serenologia. 

Efeitologia: o efeito da maturação holossomática. 

Neossinapsologia: as neossinapses evolutivas. 

Ciclologia: o ciclo educação formal–autodidatismo permanente; o ciclo existencial poli-

nômico talento-competência-genialidade-sabedoria. 

Enumerologia: a maturidade teórica; a maturidade intraconsciencial; a maturidade ho-

lofilosófica; a maturidade transcientífica; a maturidade ortopensênica; a maturidade interassisten-

cial; a maturidade autodeterminada. 

Binomiologia: a vivência do binômio admiração-discordância. 

Interaciologia: a interação ocupação pessoal–alegria de viver. 

Crescendologia: o crescendo varejismo consciencial–atacadismo consciencial; o  cres-

cendo hipoacuidade-normoacuidade-hiperacuidade; o primeiro crescendo talento-genialidade;  

o segundo crescendo competência-sabedoria; o terceiro crescendo genialidade-sabedoria. 

Trinomiologia: o trinômio pertinência-agudeza-perspicácia. 

Antagonismologia: o antagonismo cons / anticons; o antagonismo consciência / incons-

ciência; o antagonismo perante vantagens / desvantagens. 

Politicologia: a democracia; a lucidocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Filiologia: a neofilia; a evoluciofilia; a assistenciofilia. 

Fobiologia: a epistemofobia; a fronemofobia. 

Sindromologia: a síndrome do menticídio. 

Mitologia: a campanha pessoal contra os mitos milenares. 

Holotecologia: a consciencioteca; a ciencioteca; a cognoteca; a comunicoteca; a evolu-

cioteca; a assistencioteca; a criativoteca. 

Interdisciplinologia: a Holomaturologia; a Autodiscernimentologia; a Autocogniciolo-

gia; a Autocoerenciologia; a Autocriticologia; a Autevoluciologia; a Autoconscienciologia; a Au-

tocosmoeticologia; a Autocriteriologia; a Autodesassediologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação; o evoluciólogo. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

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

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

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 
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existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a evolucióloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens paradireitologus; o Homo 

sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo 

sapiens despertus; o Homo sapiens evolutiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: hiperacuidade intrafísica = a lucidez máxima na vigília física ordinária; 

hiperacuidade multidimensional = a lucidez máxima nas dimensões extrafísicas. 

 

Culturologia: a cultura da Holomaturologia. 

Antipodia. A imaginação sem lógica cria a Arte Intrafísica. A lógica com imaginação 

cria a Sabedoria Evolutiva, multidimensional. 

Profilaxia. O mais inteligente é evitar toda comida, bebida ou droga capaz de piorar  

o raciocínio. Este é o primeiro passo para a manutenção da autolucidez, ou seja, do autodiscerni-

mento. 

Hermeneuticologia. De acordo com a Conscienciometrologia, a maioria dos elementos 

da massa humana impensante se confunde na interpretação da relação lei-autoridade. Raramente  

a conscin vulgar consegue respeitar estes 2 elementos no mesmo contexto. 

Desafiologia. Pela Cosmoeticologia, em todas as injunções críticas precisamos conside-

rar a fugacidade da vida humana. Inexiste mal eterno. As conquistas intraconscienciais seguem 

conosco. A megaprioridade nasce do autodiscernimento. Nenhuma realidade começa do nada. 

Tudo começa de tudo. Onde julgamos nada existir é porque, ali, existe a autoignorância. A hipe-

racuidade é o desafio. 

 

Caracterologia. Pelos princípios da Evoluciologia, as experiências evolutivas podem ser 

classificadas em duas categorias: 

1.  Pessoais. As experiências íntimas: o processo egocármico, o ato de olhar para o pró-

prio umbigo com autocrítica. 

2.  Alheias. As experiências alheias: o processo grupocármico, o ato de olhar ao derredor 

com a heterocrítica em bases cosmoéticas. 

Aproveitamento. A holomaturidade recomenda o aproveitamento incessante de ambas 

as categorias de experiências evolutivas através da memória e da autorganização. 

 

Autodiscernimentologia. Segundo a Holomaturologia, o Homem é inteligente porque 

demonstra autodiscernimento. Aí está a diferença com o resto das realidades intrafísicas. 

Percepciologia. Sob a ótica da Somatologia, o ser humano tem percepções precárias. Ja-

mais vê, a olho nu, os elétrons, os elementos mais dinâmicos existentes dentro e fora até do soma, 

por toda parte, o tempo todo, a onipresença real no mundo físico. 

Lucidez. Assim como o soma precisa do equilíbrio da saúde e os negócios devem cami-

nhar para o êxito, a inteligência humana ou autoconsciencialidade depende da lucidez. 

Antimaternidade. A hiperacuidade atua vigorosamente na vivência do conceito evoluti-

vo da antimaternidade, fazendo a conscin-mulher optar pela produção do atacadismo conscien-

cial, pondo em plano secundário o varejismo pensênico. 

Ilusões. Há vidas intrafísicas ilusórias e conscins completamente iludidas quanto à pró-

pria realidade evolutiva. Por exemplo, toda personalidade mesmo célebre ou notória – igual a de-

terminados tipos de presidentes da república, senadores ou deputados – quando muito corporati-

vista, nada mais é além de soma sem consciência. Representa ideias dos outros. É microfone, bo-

neco de ventríloquo, ou o pior: o boneco de vários ventríloquos ao mesmo tempo. 
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Corporativista. O corporativista julga manipular mil consciências e, a rigor, é manipula-

do, sem o saber e sem o reconhecer, não raro por milhões de outras. 

Hiperacuidade. Evolutivamente falando, cada conscin vale o percentual da própria hipe-

racuidade ou, mais aproximadamente, da autodeterminação. 

Manipulação. Toda maxiproéxis recebe certo percentual de manipulação por parte do 

grupo evolutivo da conscin, contudo, a lógica aponta ser tal ingerência sempre menos de 50%, 

mesmo quanto à minipeça dentro do maximecanismo interassistencial. 

 

Fatores. A melhor condição de hiperacuidade da conscin é quando o homem ou a mu-

lher, ou ambos, na condição de dupla evolutiva, conseguem reunir cada qual, primeiramente,  

e depois, em conjunto, 6 fatores evolutivos da consciência mais propícios à consecução da dinâ-

mica da proéxis conjunta, seja qual for, aqui listados na ordem funcional: 

1. Vontade. Reconhecimento da vontade como o supremo poder pessoal. 

2. Intencionalidade. Aceitação e identificação da qualidade da própria intencionali-

dade. 

3. Ponteiro. Entendimento do ponteiro da consciência. 

4. Autopensenidade. Autoconsciência quanto à pensenização. 

5. Materpensene. Materpensene cosmoético ou ortopensene do holopensene pessoal. 

6. Epicon. Condição autolúcida de epicentro consciencial. 

 

Lucidez. Há conscins extraordinariamente lúcidas, com expressiva recuperação dos 

cons, porém, incapazes de priorizar na vida prática e materializar ordenadamente na dimensão hu-

mana, os frutos das potencialidades pessoais visando à consecução da proéxis. A hiperacuidade 

teórica apenas traz, em geral, frustrações, a melex e o incompléxis. É a mistura patológica implo-

siva do psicossoma com o mentalsoma. 

 

Causas. Eis, por exemplo, aleatoriamente, 35 fatores causais para a fixação da hipera-

cuidade consciencial pessoal: 

01.  Continuísmo. Alcance da consciência continuísta ou do continuísmo mnemônico. 

02.  Dimener. Alcance da relação autoconsciente, vivenciada, dia a dia, com a dimener. 

03.  Cons. Amplitude da recuperação dos cons ou unidades de medida da lucidez. 

04.  Primener. Aproveitamento inteligente da condição de primener, quando isso acon-

tece. 

05.  Holopensenologia. Autoconsciência quanto ao holopensene predominante o tempo 

todo. 

06.  Despertologia. Busca da condição da desperticidade como a primeira megameta 

evolutiva. 

07.  Serenologia. Caráter da participação primária, mas lúcida, no holopensene dos Se-

renões. 

08.  Integraciologia. Condição da vivência da holomaturidade: biológica, psicológica  

e integrada. 

09.  Autopensenologia. Condição do equilíbrio sadio dos 3 elementos indissociáveis dos 

pensenes. 

10.  Mentalsomatologia. Consciência da parafisiologia quanto à pensenidade com pre-

domínio no pen. 

11.  ECs. Conscientização da parafisiologia das energias conscienciais do coronochacra 

e frontochacra. 

12.  Seriexologia. Critério atuante no ciclo pluriexistencial: intermissões e vidas intrafí-

sicas. 

13.  EVs. Desenvoltura dos estados vibracionais, ativos e em alto nível cosmoético. 

14.  Holomnemônica. Excelência da automnemotécnica prática, seja nominativa, nume-

ral e geral. 

15.  Sexologia. Produção de holorgasmos capazes de manter autodespertamento maior. 
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16.  AM. Grandeza da autoconscientização multidimensional quando capaz de predispor 

à soltura da intrafisicalidade. 

17.  Homeostaticologia. Grau da homeostase holossomática ou a harmonia do microuni-

verso. 

18.  Tares. Grau de consecução eficaz da tares assistencial, grupal, avançada e lúcida. 

19.  Paracerebrologia. Intensidade do autodespertamento quanto ao emprego diuturno 

do paracérebro. 

20.  Autoproexologia. Manutenção, através de assins, da automotivação na consecução 

da proéxis. 

21.  PL. Maturidade da projetabilidade lúcida de consciência contínua. 

22.  Subcerebrologia. Medida da libertação consciente à condição subumana do subcé-

rebro abdominal. 

23.  Autoprofissionalismo. Natureza da profissão pessoal exercida na intrafisicalidade 

desta Socin. 

24.  Potencialização. Nível da conscientização quanto à lucidez cosmoética na condição 

de megapoder. 

25.  Autodesassediologia. Nível da libertação à condição de vitimização de intrusões 

pensênicas. 

26.  Cronêmica. Nível médio do próprio relógio biológico, timing diuturno, quanto à so-

maticidade. 

27.  Taquipsiquismo. Padrão da condição taquipsíquica sadia ou, pelo menos, normo-

psíquica. 

28.  Tenepessologia. Profundidade e extensão espaciotemporal na prática diária da te-

nepes. 

29.  Cosmovisiologia. Qualidade da aplicação prática da livre associação de ideias liber-

tárias. 

30.  Epicentrismo. Qualidade da conscientização na condição de conscin, epicon, ativo. 

31.  Energossomatologia. Qualidade elevada mantida pelo clima energético, intercons-

ciencial, médio. 

32.  Autocriticologia. Teática da autocrítica cosmoética, ou sem autocorrupções, multi-

dimensional. 

33.  Morfopensenologia. Vivência da eliminação consciente de morfopensenes pesados 

e parasitas. 

34.  CI. Vivência de Curso Intermissivo avançado na intermissão pré-ressomática. 

35.  Conviviologia. Vivência lúcida da condição de inseparabilidade grupocármica, mas 

sadia. 

 

Vida. A hiperacuidade da conscin minimiza os percalços da vida intrafísica. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a hiperacuidade, indicados para a expansão das aborda-

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

01.  Auditoria  da  pancognição:  Holomaturologia;  Homeostático. 

02.  Amplificador  da  consciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

03.  Autoconsciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

04.  Autodiscernimento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

05.  Autolucidez  consciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

06.  Compreensibilidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

07.  Holofilosofia:  Holomaturologia;  Homeostático. 

08.  Intraconscienciologia:  Mentalsomatologia;  Neutro. 
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09.  Lei  do  maior  esforço:  Holomaturologia;  Homeostático. 

10.  Trinômio  da  holomaturidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

 

SOMOS  SERES  CONSTITUÍDOS  PELA  MISTURA  DE  CO-
NHECIMENTO  E  IGNORÂNCIA.  O  NADA  É  IGNORÂNCIA.  
O  CONHECIMENTO  É  TUDO. O  AUTODISCERNIMENTO  

COSMOÉTICO  PRIORITÁRIO  GOVERNA  A  EVOLUÇÃO. 
 

Questionologia. Como enfoca você, leitor ou leitora, a própria acuidade consciencial? 

Você reconhece viver com hipoacuidade, normoacuidade ou hiperacuidade? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Cazenave, Michel; Editor; Diccionario de la Ignorancia: Las Fronteras de la Ciencia; (Dictionnaire de 
L’ gnorance: Aux Frontières de La Science); Antologia; trad. Lluiz Miralles; int. Michel Casenave; 268 p.; 21 caps.; 1 es-

quema; 7 fórmulas; 46 refs.;  23,5 x 15,5 cm; br.; Seix Barral; Barcelona; Espanha; 2000; páginas 99 a 122. 

2.  Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 344 p.; 100 folhas de 
avaliação; 2.000 itens; 150 abrevs.; 11 enus.; 4 índices; 7 refs.; glos. 282 termos; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacio-

nal de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 61, 117, 198 e 214. 

3.  Idem; Manual da Proéxis: Programação Existencial; 164 p.; 40 caps.; 10 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.;  
2a Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1998; página 59. 

4.  Idem; Manual da Tenepes: Tarefa Energética Pessoal; 138 p.; 34 caps.; 147 abrevs.; 5 refs.; glos. 282 ter-

mos; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1995; página 91. 
5.  Idem; Nossa Evolução; 168 p.; 15 caps.; 149 abrevs.; 6 refs.; glos. 282 termos; alf.; 21 x 14 cm; br.; Insti-

tuto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 53 e 128. 

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; 2.041 refs.; glos. 300 termos; alf.; geo.; ono.; 27 x 21 x 7 cm; enc.; 4a Ed. 

revisada e ampliada; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; 

páginas 17, 366, 565, 688, 872 e 829. 
7.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices;  

2 tabs.; 300 testes; 5.116 refs.; glos. 280 termos; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Pro-

jeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 510, 512, 514 e 518. 
8.  Idem; Temas da Conscienciologia; 232 p.; 90 caps.; 16 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional 

de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 85. 
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H I P E R A C U I D A D E    AN A L Í T I C A  
( P E R C U C I E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A hiperacuidade analítica é a qualidade de lucidez máxima da conscin, ho-

mem ou mulher, durante a avaliação contínua, minuciosa e omnilateral, ao refletir com autojuízo 

crítico sobre determinado conceito, tema, objeto, pessoa, circunstância, ambiente ou realidade, 

potencializando o acesso às verpons e aprofundando a autocrítica e a heterocrítica cosmovisioló-

gicas. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição hiper vem do idioma Grego, hypér, 

“acima; acima de; sobre; por cima; superiormente; muito; demais; para lá de”. Apareceu, no idio-

ma Português, no Século XVII. O termo acuidade deriva do idioma Latim, acuitas, de acutus, 

“agudo”, através do idioma Francês, acuité, “sabor azedo; picante; qualidade do que é agudo,  

e por extensão, aplicado a qualidades intelectuais; fineza; penetração do olhar”. Surgiu no Século 

XIX. O vocábulo analítico provém do idioma Francês, analytique, “analítico”, derivado do idio-

ma Latim Tardio, analyticus, “analítico; explicativo”, e este do idioma Grego, analutikós, “pró-

prio para resolver; analítico”. Apareceu no Século XVII. 

Sinonimologia: 1.  Hiperlucidez pesquisística. 2.  Genialidade analítica. 

Neologia. As 3 expressões compostas hiperacuidade analítica, hiperacuidade analítica 

autocrítica e hiperacuidade analítica heterocrítica são neologismos técnicos da Percuciencio-

logia. 

Antonimologia: 1.  Hipopercuciência analítica. 2.  Superficialidade analítica. 3.  Ten-

denciosidade analítica. 

Estrangeirismologia: o mindset autocrítico e heterocrítico cosmoético; o princípio de 

omnibus dubium; o continuum análise-síntese; o awareness cosmovisiológico; o breakthrough 

analítico; o upgrade do megafoco. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à agudez analítica imparcial. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Hipera-

cuidade: autolucidez extremada. Hiperacuidade exige análise. 

Coloquiologia: a urubuservação. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene da meganálise pessoal; a retilinearidade pensênica possibi-

litando a excelência analítica; a organização pensênica; as associações pensênicas; os analitico-

pensenes; a analiticopensenidade; os raciocinopensenes; a raciocinopensenidade; os lucidopense-

nes; a lucidopensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade; os nexopensenes; a nexopense-

nidade; a atenção aos fluxopensenes; a fluxopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os 

metapensenes; a metapensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os cosmopensenes;  

a cosmopensenidade. 

 

Fatologia: a hiperacuidade analítica; a autanálise; a lógica pessoal; o aprofundamento 

reflexivo; a leitura nas entrelinhas; o caderno de bolso; o formulário de fatos, parafatos, sinais  

e ideias; a interatividade contínua entre fatos e parafatos; o apostilhamento da linguagem técnica; 

a ambiguidade podendo trazer autorreflexão; a formulação de perguntas pertinentes; a separação 

pormenorizada de elementos e partes; o acesso minucioso a todas as possíveis variáveis do tema 

de estudo; a caracterização apurada; a elaboração de hipóteses explicativas; a síntese dos achados 

para a próxima etapa pedagógica; o desenvolvimento neuroléxico; a elaboração do pensamento 

em paralelo à análise; o foco simultâneo em atividades cotidianas e verponogênicas; o estudo 
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parapedagógico; a interdisciplinaridade; o acesso às ideias originais; o autodidatismo; a atenção 

crítica; a atenção dividida; a prospecção intraconsciencial; a prospecção grupal analítica; a pros-

pecção mesológica; o aproveitamento incessante das experiências intraconscienciais e intercons-

cienciais; a resolutividade; a autorresponsabilização pelos queloides emocionais pessoais; o so-

brepairamento autocrítico; o autajuste fino; o estudo do complexo suprimindo a valorização de 

problemas menores (emocionalismos); a ponderação; a autolucidez; a autocosmoética; o autesfor-

ço evolutivo; a desobstrução mentalsomática. 

 

Parafatologia: as paranálises a partir da autovivência do estado vibracional (EV) profi-

lático; a sensibilidade parapsíquica mentalsomática; a análise holossomática; o trabalho mentalso-

mático desencadeando parafenômenos gesconográficos; a simulcognição amparada; a importân-

cia evolutiva da hiperacuidade energética; a análise interdimensional ininterrupta; a relevância da 

análise repetitiva da sinalética energética e parapsíquica pessoal; a identificação e a profilaxia de 

nódulos holomnemônicos; a biparacerebralidade aplicada à cosmanálise; a compreensão das pa-

rassincronicidades a partir da realidade intraconsciencial; a previvência de estágios mais avança-

dos de hiperlucidez; o extrapolacionismo parapsíquico; a hegemonia do mentalsoma sobre os de-

mais veículos de manifestação. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo análise-síntese; o sinergismo recurso extracerebral–re-

curso intracerebral; o sinergismo cognição extensa–memória ágil; o sinergismo diário parapsí-

quico–cosmograma; o sinergismo taquipsiquismo–hiperacuidade analítica; o sinergismo orto-

pensenidade–autorganização; o sinergismo das sincronicidades vivenciadas. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD) balizando as análises; o princípio do des-

carte do imprestável aplicado à seletividade analítica; o princípio da relatividade da verdade de 

ponta. 

Codigologia: a aplicação do código pessoal de Cosmoética (CPC) na interpretação ana-

lítica. 

Teoriologia: a neoteoria advinda da hiperacuidade analítica. 

Tecnologia: a técnica do selfbrainstorming; a técnica da tábula rasa; a técnica do deta-

lhismo; a técnica da picotagem das ideias; a técnica do fluxograma; a técnica da comparação;  

a técnica da rotina útil; a técnica da memória reversa; a técnica do devaneio dirigido; a técnica 

da organização de ideias por temas de neogescons; a técnica do registro permanente das autaná-

lises. 

Voluntariologia: a recapacitação analítica no paravoluntariado tarístico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da vida cotidiana; o laboratório 

conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracio-

nal; os laboratórios conscienciológicos de desassédio mentalsomático (Holociclo, Holoteca  

e Tertuliarium). 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Mental-

somatologia; o Colégio Invisível da Criticologia; o Colégio Invisível da Verponologia. 

Efeitologia: o efeito restritivo dos filtros cognitivos pessoais sobre a síntese analítica. 

Neossinapsologia: a criação de receptáculos neossinápticos para as neoideias e neo-

verpons. 

Ciclologia: o ciclo olhar-observar-analisar-interpretar-deduzir-concluir; a predisposi-

ção ao ciclo de neoideias; o ciclo de ideias inatas; o respeito ao ciclo somático para melhor auto-

percuciência; o ciclo aprofundamento-distanciamento-neocompreensão. 

Enumerologia: a protoanálise; a autanálise; a heteranálise; a holanálise; a meganálise; 

a cosmanálise; a omnianálise. 

Binomiologia: o binômio pensamento precursor–sentimento decorrente; o binômio au-

topercuciência-heteropercuciência; o binômio hiperacuidade analítica–serendipitia; o binômio 
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raciocínio dedutivo–descoberta; o binômio autoimperdoamento-heteroperdoamento; o binômio 

hiperacuidade analítica–imparcialidade cosmoética. 

Interaciologia: a interação organização mental–organização analítica; a interação 

curiosidade sadia–cientificidade; a interação hiperacuidade analítica–ideias gesconográficas;  

a interação atenção dividida–hiperacuidade energética. 

Crescendologia: o crescendo hipoacuidade-normoacuidade-hiperacuidade; o crescendo 

reflexão íntima–percuciência avançada; o crescendo especulação-hipótese-teoria; o crescendo 

assunção da autoignorância–abertismo consciencial; o crescendo análise pontual–análise tan-

gencial–análise sincrônica; o crescendo síntese-cosmossíntese. 

Trinomiologia: o trinômio neoverpon–verpon–retroverpon; o trinômio observação-aná-

lise-constatação; o trinômio contextualização-elucidação-conclusão; o trinômio detalhismo- 

-exaustividade-circularidade; o trinômio autocompreensão-autossegurança-autoconfiança; o tri-

nômio intrafisicalidade-intraconsciencialidade-extrafisicalidade; o trinômio acuidade paraper-

ceptiva–bagagem paracognitiva–racionalidade paracientífica. 

Polinomiologia: o polinômio observar-comparar-reunir-integrar; polinômio soma-ener-

gossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio autocrítica-autocognição-autocosmoética-auto-

desassédio. 

Antagonismologia: o antagonismo autorreflexão / verborreia; o antagonismo devaneio 

/ atenção; o antagonismo essência / aparência; o antagonismo pararrealidade acessível / parar-

realidade incognoscível. 

Paradoxologia: o paradoxo de a autopesquisa promover melhor heterocompreensão;  

o paradoxo de a habilidade sintética decorrer da proficiência analítica; o paradoxo sutileza–alto 

impacto. 

Politicologia: a lucidocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à exaustividade. 

Filiologia: a raciocinofilia; a neofilia; a fatofilia; a cienciofilia; a estatisticofilia; a criti-

cofilia; a cogniciofilia. 

Fobiologia: a autocriticofobia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial. 

Maniologia: a mania de menosprezar a análise dos detalhes e sutilezas. 

Mitologia: o mito de 1 significante ter 1 só significado; o mito do espaço vazio; o mito 

de a primeira impressão estar sempre correta. 

Holotecologia: a analiticoteca; a analogoteca; a atencioteca; a criticoteca; a culturoteca; 

a mentalsomatoteca; a parapsicoteca. 

Interdisciplinologia: a Percucienciologia; a Analiticologia; a Dissecciologia; a Autopes-

quisologia; a Autopriorologia; a Grafopensenologia; a Autodiscernimentologia; a Autocriticolo-

gia; a Autodesassediologia; a Autolucidologia; a Reeducaciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin analítica; a conscin exegética; a conscin prospectora; a conscin 

neofílica; a conscin autopesquisadora; a conscin detetive de neoverpons; a conscin lúcida; a cons-

cin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o extrapolacionista; o analista; o semperaprendente; o cientista sensiti-

vo; o cidadão do Cosmos; o acoplamentista; o amparador intrafísico; o intermissivista; o compas-

sageiro evolutivo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossôma-

ta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lú-

cido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor 

existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pes-

quisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador 

de obra; o homem de ação. 
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Femininologia: a extrapolacionista; a analista; a semperaprendente; a cientista sensitiva; 

a cidadã do Cosmos; a acoplamentista; a amparadora intrafísica; a intermissivista; a compassagei-

ra evolutiva; 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 exis-

tencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesqui-

sadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de 

obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapi-

ens perquisitor; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens reflexivus; o Homo sapiens cos-

moethicus; o Homo sapiens cosmovisiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: hiperacuidade analítica autocrítica = o estudo aprofundado de manifesta-

ções holopensênicas pessoais e efeitos extraconscienciais; hiperacuidade analítica heterocrítica  

= o estudo aprofundado das manifestações holopensênicas grupais e efeitos intraconscienciais. 

 

Culturologia: a cultura da Autodiscernimentologia. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Percucienciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabéti-

ca, a partir dos fatos e parafatos intraconscienciais, 5 especialidades abordando a relação entre  

a hiperacuidade analítica e o autodiscernimento progressivo: 

1.  Acertologia. As dificuldades pessoais se tornam auxílios evolutivos a partir da priori-

zação do acerto, de não ter medo de errar, da assunção antivitimizada do erro e da autocorreção 

imediata após a constatação do erro. 

2.  Autodescrenciologia. A análise e a síntese conclusiva da realidade decorrem do en-

tendimento da autexperiência direta ser insubstituível e refratária às verdades absolutas, achismos, 

preconcepções, imposições, persuasões, dogmas e tabus. 

3.  Autopriorologia. A importância de saber encontrar as perguntas certas dentro do 

“caleidoscópio ideativo”, e com isso, desencadear o viés autopesquisístico mais aplicável às pri-

oridades evolutivas pessoais. 

4.  Desassediologia. A interação teática interveicular e interdimensional diária é vasto 

campo pesquisístico revelador de desambiguações sintéticas sobre o autodesassédio e o heterode-

sassédio. 

5.  Energointeraciologia. As energias conscienciais (ECs) se tornam megainstrumentos 

de análise intraconsciencial, ao aproveitar-se da oportunidade da explosão demográfica atual co-

mo fator neocognitivo das minúcias paratécnicas da assimilação, desassimilação e da condição de 

isca consciencial lúcida. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a hiperacuidade analítica, indicados para a expansão das 

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

01.  Análise:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

02.  Análise  de  ideias:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

03.  Análise  de  recorrência:  Pesquisologia;  Neutro. 

04.  Análise  egológica:  Heterocriticologia;  Nosográfico. 

05.  Autabertismo  neopensênico:  Neopensenologia;  Homeostático. 

06.  Autoparapsiquismo  sutil:  Autopercucienciologia;  Homeostático. 
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07.  Autopensenização  analógica:  Autopensenologia;  Homeostático. 

08.  Ferramenta  de  análise:  Autopesquisologia;  Neutro. 

09.  Hiperacuidade:  Holomaturologia;  Neutro. 

10.  Hiperacuidade  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

11.  Hiperacuidade  pancognitiva:  Holocogniciologia;  Homeostático. 

12.  Interação  análise-síntese:  Experimentologia;  Neutro. 

13.  Pré-análise:  Pesquisologia;  Neutro. 

14.  Sincronicidade:  Cosmoconscienciologia;  Neutro. 

15.  Síntese  conclusiva:  Experimentologia;  Neutro. 

 

A  EXPANSÃO  DA  AUTOCONSCIENCIALIDADE  É  INDISSO-
CIÁVEL  DAS  RECINS  CONTÍNUAS,  PROMOVIDAS  PELA  

CAPACIDADE  DE  AVALIAR  O  COSMOS  COM  HIPERACUI-
DADE  ANALÍTICA  E  SOBREPAIRAMENTO  AUTOCRÍTICO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, valoriza e utiliza o detalhismo e a isenção nas 

análises cotidianas? Qual é o nível atual de cosmovisão? 

 
Bibliografia  Específica: 

 
1.  Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holoci-

clo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites; 

alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 77, 112, 614 e 743. 
2.  Idem; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 413 

caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares; 1 mi-

crobiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenografi-
as; 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 164. 

 

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

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A hiperacuidade interassistencial é a prática, hábito ou tendência sadia da 

consciência, seja conscin ou consciex, de funcionar prestando atenção, minuciosamente, de modo 

ininterrupto, em tudo e em todos, a fim de melhorar assistencialmente, como megafoco principal, 

o holopensene onde atua no Cosmos, no momento evolutivo. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição hiper vem do idioma Grego, hyper, “acima; aci-

ma de; sobre; por cima; superiormente; muito; demais; para lá de”. Apareceu, no idioma Portu-

guês, no Século XVII. O termo acuidade deriva do idioma Latim, acuitas, de acutus, “agudo”, 

através do idioma Francês, acuité, “sabor azedo, picante; qualidade do que é agudo, e por exten-

são, aplicado a qualidades intelectuais; fineza; penetração do olhar”. Surgiu no Século XIX.  

O prefixo inter procede do mesmo idioma Latim, inter, “no interior de  ; entre; no espaço de”.  

O vocábulo assistência provém igualmente do idioma Latim, assistentia, “ajuda; socorro”. Apare-

ceu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Hiperacuidade desestigmatizadora. 2.  Hiperacuidade prioritária.  

3.  Claridade mentalsomática. 4.  Hiperlucidez interassistencial. 5.  Hiperagudez cosmovisioló-

gica. 

Neologia. As 3 expressões compostas hiperacuidade interassistencial, hiperacuidade in-

terassistencial básica e hiperacuidade interassistencial evoluída são neologismos técnicos da In-

terassistenciologia. 

Antonimologia: 1.  Hipoacuidade consciencial. 2.  Hipoacuidade interassistencial.  

3.  Obscuridade mentalsomática. 4.  Hipolucidez científica. 5.  Opacidade mentalsomática. 

Estrangeirismologia: a vivência full time da interassistencialidade; o endeavor mental-

somático; o tour de force parapsíquico; o fellow feeling técnico. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturidade na vivência da inteligência evolutiva (IE). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da holomaturidade evolutiva; os evoluciopense-

nes; a evoluciopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os cosmopensenes; a cos-

mopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade;  

o posicionamento pessoal, rotineiro, de pensenizar de modo linear e invariável nos outros antes 

do egão. 

 

Fatologia: a hiperacuidade interassistencial; a autodisponibilidade assistencial; a auto-

predisposição para ajudar; a interassistencialidade pessoal; a autorresponsabilização quanto ao 

bem-estar consciencial geral; a proatividade interassistencial; a agudez na percepção da condição 

do outro; o perfil interassistencial avançado; a ausência de poluição egoica na heteropercepção;  

a fisiologia normal das faculdades mentais; a penetração e limpidez da inteligência; a qualidade 

ou estado da conscin lúcida; a clareza de ideias, de expressão, de raciocínio, dos sentidos e das 

percepções; a anamnese eficaz; o diagnóstico correto; a escuta clínica; a escuta cosmoética; a es-

cuta participante; a escuta pedagógica; a escuta sensível; a escuta consciencioterapêutica; o auto-

discernimento quanto ao tempo interassistencial da hora de acolher, da hora de esclarecer e da ho-

ra de encaminhar; a sutileza de saber diferenciar a necessidade real da solicitação egoica; a acui-

dade quanto ao contexto e papéis sociais exercidos pelos assistidos; o assunto evolutivo, essen-

cial, prioritário; a riqueza da base de dados das casuísticas pessoais; a conjugação da hiperacuida-

de interassistencial com a vida doméstica, profissional e social; a melhoria do holopensene pes-
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soal por meio da priorização da interassistencialidade; a autoconcentração nos objetivos interas-

sistenciais da tares; o emprego fundamental da conduta pessoal, correta, ideal; o caminho de sus-

tentação da condição de desperticidade da consciência; a exemplificação evolutiva, explícita, es-

sencial, da conscin-cobaia; a autoconsciência quanto às diferenças entre as práticas da tacon e da 

tares; a autoconsciência quanto às diferenças entre a Paraciência Conscienciologia e a Ciência 

Eletronótica; a autoconsciência quanto às diferenças entre as verdades relativas avançadas, de 

ponta (verpons), das verdades relativas de rotina ou ultrapassadas. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; a conscin desempenhando as funções da Central Extrafísica de 

Energia (CEE); o engajamento na condição de minipeça do Maximecanismo Multidimensional 

Interassistencial; a qualificação da interassistência através da sensibilização gradativa dos senti-

dos e parassentidos objetivando o incremento da hiperacuidade interassistencial; a tenepes esten-

dida às 24 horas de cada dia; a atuação plena da ofiex pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo bioenergético EV–arco voltaico craniochacral–tenepes–

–ofiex pessoal. 

Principiologia: o princípio evolutivo da megafraternidade. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria do amparo interconsciencial. 

Tecnologia: a técnica da exaustividade interassistencial. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico interassistencial. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscien-

ciológico da autorganização. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores Cognopolitas. 

Efeitologia: o efeito halo da interassistencialidade. 

Neossinapsologia: as parassinapses interassistenciais. 

Ciclologia: o ciclo de extrapolacionismos parapsíquicos. 

Enumerologia: a capacidade empática; a atenção reflexiva; o olho clínico; a escuta aten-

ta; a sensibilidade fina; a observação participante; a leitura precisa. 

Binomiologia: o binômio tacon-tares; o binômio (dupla) assistente-assistido; o binômio 

(dupla) conscin amparadora–consciex amparadora. 

Interaciologia: a interação autodesassédio–heterassistência consciencial. 

Crescendologia: o crescendo tenepes–ofiex pessoal; o crescendo interassistencial iden-

tificação da demanda–autorreflexão–ato interassistencial. 

Trinomiologia: o trinômio interassistencial acolhimento-esclarecimento-encaminha-

mento. 

Polinomiologia: o polinômio investigar-auscultar-compreender-assistir; o polinômio 

euforin–primener–cipriene–extrapolacionismo parapsíquico. 

Antagonismo: o antagonismo abertismo consciencial / fechadismo consciencial; o anta-

gonismo extroversão assistencial / introversão egoica; o antagonismo sensibilidade interassisten-

cial / insensibilidade interconsciencial; o antagonismo autoperceptibilidade altruísta / autoper-

ceptibilidade egoística; o antagonismo autoparticipação / autalienação; o antagonismo olhar 

cosmovisiológico / olhar reducionista; o antagonismo interassistência policármica / autassistên-

cia egocármica. 

Paradoxologia: o paradoxo intraconsciencial pesquisador independente intrafísico–mi-

nipeça interassistencial multidimensional dependente; o paradoxo intraconsciencial macrosso-

ma-galeropsia-hiperacusia-hiperestesia-osmático. 

Politicologia: a democracia; a proexocracia (Cognópolis). 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo. 
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Filiologia: a assistenciofilia; a conviviofilia; a gregariofilia; a sociofilia; a neofilia; a xe-

nofilia; a cosmoeticofilia. 

Holotecologia: a assistencioteca; a cognoteca; a parapsicoteca; a energossomatoteca;  

a experimentoteca; a sociologicoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Autocogniciologia; a Holomaturologia;  

a Evoluciologia; a Autopriorologia; a Autoparapercepciologia; a Tenepessologia; a Ofiexologia;  

a Despertologia; a Megafocologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação; o antenado interassistencial; o assistente veterano; 

o interassistente profissional. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

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

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

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a antenada interassistencial; a assistente vete-

rana; a interassistente profissional. 

 

Hominologia: o Homo sapiens hiperacutor; o Homo sapiens interassistens; o Homo sa-

piens intermissivista; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens cognopolita; o Homo sapiens 

tenepessista; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens despertus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: hiperacuidade interassistencial básica = a da conscin, homem ou mulher 

praticante, veterana, da tarefa energética, pessoal (tenepes), diária; hiperacuidade interassistencial 

evoluída = a da conscin, homem ou mulher, na condição de ser desassediado, permanente, total 

(desperto), teático, minipeça autoconsciente do Maximecanismo Multidimensional Interassis-

tencial. 

 

Culturologia: a cultura avançada da Holomaturologia Interassistencial. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a hiperacuidade interassistencial, indicados para a expan-
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são das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interes-

sados: 

01.  Acabativa  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

02.  Assistência  realista:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

03.  Assistência  sem  retorno:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

04.  Catalisador:  Evoluciologia;  Neutro. 

05.  Conscin  tenepessável:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

06.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

07.  Lei  do  maior  esforço:  Holomaturologia;  Homeostático. 

08.  Maxiconvergência  incessante:  Evoluciologia;  Homeostático. 

09.  Olho  clínico:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

10.  Oportunidade  de  ajudar:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

11.  Perfil  assistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

12.  Potencialização  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

 

A  HIPERACUIDADE  INTERASSISTENCIAL  CONSTITUI 
A  APLICAÇÃO  TEÁTICA  DA  TÉCNICA  DA  EXAUSTIVIDADE  

PERMANENTE  NO  HOLOPENSENE  DA  MEGAFRATERNIDA- 
DE  SUSTENTADO,  SEMPRE,  PELA  CONSCIÊNCIA  LÚCIDA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, intenciona viver ou já vive o desafio da condição 

da hiperacuidade interassistencial? Desde quando você identificou, penseniza e prioriza esse as-

sunto avançado? 
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H I P E R A C U I D A D E    P A N C O G N I T I V A  
( H O L O C O G N I C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 
 

Definologia. A hiperacuidade pancognitiva é a qualidade de lucidez máxima da conscin 

alcançada pela recuperação possível dos cons ou das unidades de autoconsciência quanto à auto-

cognicialidade. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição hiper vem do idioma Grego, hyper, “acima; aci-

ma de; sobre; por cima; superiormente; muito; demais; para lá de”. Apareceu, no idioma Portu-

guês, no Século XVII. O vocábulo acuidade deriva do idioma Latim, acuitas, de acutus, “agudo”, 

através do idioma Francês, acuité, “sabor azedo, picante; qualidade do que é agudo”, e por exten-

são, “aplicado a qualidades intelectuais; fineza; penetração do olhar”. Surgiu no Século XIX.  

O termo cognitivo procede também do idioma Latim, cognitum, de cognoscere, “conhecer; adqui-

rir conhecimento; aprender a conhecer; procurar saber; tomar conhecimento de; reconhecer”. 

Apareceu em 1873. 

Sinonimologia: 1.  Hiperinteligência cognitiva. 2.  Holopercuciência multidimensional. 

3.  Hiperacuidade parapsíquica. 4.  Hiperacuidade da Holomaturologia. 5.  Hiperautoconsciencia-

lidade. 6.  Megacognição agudizada. 

Neologia. As 4 expressões compostas hiperacuidade pancognitiva, hiperacuidade pan-

cognitiva mínima, hiperacuidade pancognitiva mediana e hiperacuidade pancognitiva máxima 

são neologismos técnicos da Holocogniciologia. 

Antonimologia: 1.  Amência consciencial vulgar. 2.  Autocascagrossismo. 3.  Existência 

trancada pessoal. 4.  Robéxis. 5.  Inconsciência antifisiológica. 

Estrangeirismologia: o upgrade consciencial; a awareness evolutiva; o Intermissarium; 

o Retrocognitarium; os gigabytes mais prioritários da holomemória; os megaflashes mnésicos;  

o upgrade das abordagens evolutivas. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturescência da Holocogniciologia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da hiperacuidade; os cosmopensenes; a cosmopen-

senidade; os genopensenes; a genopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os taqui-

pensenes; a taquipensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os hiperpensenes;  

a hiperpensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; 

a autopensenização atilada para a apreensão cognitiva do prioritário. 

 

Fatologia: a hiperacuidade pancognitiva; a megassertividade pessoal; a escala da hipe-

racuidade consciencial; o atacadismo consciencial evolutivo; a autocosmovisão; o eixo fulcral da 

hiperacuidade; a hiperacuidade pesquisística; a hiperacuidade da intencionalidade; a hiperacuida-

de parassistencial; a hiperacuidade do mentalsoma ou o nível da recuperação dos cons magnos;  

a pronta disponibilidade à aprendizagem; a paciência nos estudos exaustivos para a aquisição de 

neoconhecimentos; a agudez na detecção de fontes cognitivas de relevo; a anatomização cogniti-

va imediata de teorias, práticas, contextos e personalidades; a leitura nas entrelinhas de discursos, 

textos, fatos e parafatos; a capacidade de resposta instantânea, afiada e correta às perguntas. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; a hiperacuidade do autodiscernimento parapsíquico; a hiperacuida-

de intermissiva; o paradesconfiômetro da conscin lúcida; a autotaquirritmia como sendo a hipera-
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cuidade instantânea; a catalização da hiperacuidade cognitiva com a presença energética da para-

preceptoria. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo interassistencialidade teática–recuperação dos mega-

cons; o sinergismo taquirritmia megagescônica–pináculo da autolucidez; o sinergismo recéxis- 

-recin-interassistencialidade; o sinergismo pancognição-holomaturidade; o sinergismo autesfor-

ço convergente–bambúrrio paraideativo; o sinergismo voliciolina-megacons-maxiextrapolacio-

nismo; o sinergismo homeostático autoidentificação seriexológica–retrocognição intermissiva;  

a hiperacuidade frente às sincronicidades; o sinergismo hiperacuidade cognitiva–autodiscerni-

mento cosmoético. 

Principiologia: o princípio evolutivo do autoexemplarismo tarístico; o princípio da 

descrença manifesto desde o período da intermissão; o princípio teático de se adotar o Manual 

de Prioridades Pessoais (MPP) o quanto antes; o princípio da aprendizagem vitalícia; o princípio 

da perseverança autopesquisística; o princípio do autorrevezamento consciencial; o princípio do 

exemplarismo pessoal (PEP) interdimensional; o princípio da autorrecuperação dos cons 

magnos; o princípio da hiperacuidade de manter os plantochacras sobre a rocha e o coronocha-

cra no Cosmos; o princípio evolutivo do autodidatismo ininterrupto; o princípio da cognoscibili-

dade relativa ao nível evolutivo. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) extrafísico da conscin intermissi-

vista refletindo nos atuais comportamentos e priorizações proexológicas. 

Teoriologia: a teoria dos cons; a teoria do pensene; a teoria da seriéxis; a teoria da po-

licarmalidade vivida; a teoria do paracérebro; a teoria do extrapolacionismo; a teoria conscien-

ciológica do contraponto interdimensional; a teoria do restringimento ressomático; as teorias do 

conhecimento humano; as teorias do paraconhecimento. 

Tecnologia: a técnica do autoconscienciograma teático; a técnica das 50 vezes mais 

aplicada à superação dos máximos pessoais; a técnica do crescendo evolutivo; a técnica da invé-

xis; as técnicas de potencialização da memória; as técnicas de Higiene Consciencial remediando 

a manifestação dos nódulos holomnemônicos; as técnicas conscienciométricas; as técnicas de 

aprimoramento da hiperacuidade; a técnica de evitação da cultura inútil; a técnica de preenchi-

mento das lacunas na formação cultural; as técnicas da exaustividade e do detalhismo aplicada 

às pesquisas e estudos; as técnicas didáticas. 

Voluntariologia: a recapacitação técnica no paravoluntariado tarístico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório 

conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da cosmoconsciência. 

Colegiologia: o Colégio Invisível das Semiconsciexes; o Colégio Invisível dos Intermis-

sivistas; o Colégio Invisível da Parapedagogiologia; o Colégio Invisível da Erudiciologia; o Co-

légio Invisível dos Cosmovisiologistas. 

Efeitologia: o efeito paradireitológico do aumento da autorresponsabilidade proexista  

a partir da autorrecuperação dos megacons; o efeito halo da Autoparagenética; o efeito interas-

sistencial das amizades evolutivas multiexistenciais; o efeito grupocármico das autorretrocogni-

ções intermissivas; a imperturbabilidade enquanto efeito sadio da autorrecuperação dos mega-

cons; os efeitos acumulativos da seriexialidade; o efeito retardado das paraverpons intermissi-

vas; os efeitos dos megacons na implantação da taquirritmia megagescônica; os efeitos dos me-

gacons na cosmovisão seriexológica; os efeitos cosmovisiológicos da hiperacuidade cognitiva fi-

xada como atributo consciencial. 

Neossinapsologia: as neossinapses autoprioritárias enquanto efeito sadio dos megacons 

recobrados; o realinhamento com as paraneossinapses intermissivas; a autoprogramação para  

a formação continuada de neossinapses de ponta. 

Ciclologia: o ciclo virtuoso acalmia íntima–recuperação de megacons-parasserenidade; 

o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade em pleno funcionamento; o ciclo pararreali-

dade (Curso Intermissivo)–realidade humana (autoproéxis)–neopararrealidade (intermissão mu-
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dancista); a importância do respeito ao ciclo circadiano somático (relógio biológico) na recupe-

ração dos megacons; o ciclo turno matutino–turno vespertino–turno noturno–turno antelucano; 

o ciclo da autolucidez cons-neocons-megacons; o ciclo da evolução automegacons-autodesassé-

dio-autodesperticidade; o ciclo holomnemônico vivenciar-esquecer-rememorar; o ciclo saber 

aprender–saber ensinar. 

Binomiologia: o binômio acrobacia mentalsomática–megacons; o binômio centrifuga-

ção do egão–imperturbabilidade; o binômio autodiscernimento intermissivo–autodiscernimento 

intrafísico; o binômio genopensenidade–eclosão criativa; o binômio megacons-hiperlucidez;  

o binômio hierarquia da lucidez–hierarquia evolutiva; o binômio megacons–aparecimento dos 

evoluciólogos; o binômio megacons–megaconsultoria interassistencial; o binômio megacons-me-

gaprioridades; o binômio paramicrochip–cons magnos; o binômio olho clínico–escuta atenta;  

o binômio tino analítico–intelecto sintético; o binômio racionalidade paracientífica–logicidade 

cosmoética. 

Interaciologia: a interação ortopensenidade intrafísica–amparo extrafísico; a interação 

Intraconscienciologia-Paraconscienciologia; a interação automegatrafor-automaterpensene;  

a interação intermissão prolongada lúcida–megaconvicções evolutivas–autorrendimento proexo-

lógico; a interação assistência extrafísica prévia–personalidade consecutiva atual; a interação 

taquipsiquismo–instantaneidade multidimensional; a interação autofiex–recuperação dos mega-

cons; a interação extrapolacionismo parapsíquico–resgate de megacons; a interação hiperacui-

dade energética–atilamento paraperceptivo; a interação aproximações simples–distanciamentos 

complexos. 

Crescendologia: o crescendo euforin-primener-cipriene-megaeuforização-parassereni-

dade; o crescendo tenepes-ofiex-desperticidade; o crescendo miniatributo consciencial–mega-

atributo consciencial; o crescendo megacons–megaconsequências evolutivas; o crescendo mega-

cons-macroconsciencialidade; o crescendo triatletismo consciencial–pentatlo duplista; o cres-

cendo paratilamento intermissivo–ideias inatas rememoradas; o crescendo hiperacuidade intrafí-

sica–hiperacuidade extrafísica; o crescendo hipoacuidade-normoacuidade-hiperacuidade;  

o crescendo infinito de autocognições sobre o Cosmos. 

Trinomiologia: o trinômio concentração mental–atenção fixada–hiperacuidade; o tri-

nômio da hiperacuidade teática-verbação-confor; o trinômio hiperacuidade multidimensional–

hi-hiperacuidade cognitiva–hiperacuidade mnemônica; o trinômio inteligência burilada–sabedo-

ria ampliada–cultura polimática. 

Polinomiologia: o polinômio proatividade experimental–hiperacuidade paraperceptiva– 

–autocriticidade detalhista–autaquisição paracognitiva. 

Antagonismologia: o antagonismo abertismo consciencial / fechadismo consciencial;  

o antagonismo extroversão assistencial / introversão egoica; o antagonismo sensibilidade 

interassistencial / insensibilidade interconsciencial; o antagonismo autoperceptibilidade altruísta 

/ autoperceptibilidade egoística; o antagonismo autoparticipação / autalienação; o antagonismo 

olhar cosmovisiológico / olhar reducionista; o antagonismo interassistência policármica / autas-

sistência egocármica; o antagonismo hipomnésia / hiperacuidade multidimensional. 

Politicologia: a democracia; a lucidocracia; a cognocracia; a conscienciocracia; a cos-

moeticocracia; a evoluciocracia; a meritocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo. 

Filiologia: a assistenciofilia; a conviviofilia; a bibliofilia; a sociofilia; a neofilia; a xeno-

filia; a cosmoeticofilia. 

Holotecologia: a consciencioteca; a ciencioteca; a cognoteca; a comunicoteca; a evolu-

cioteca; a assistencioteca; a criativoteca. 

Interdisciplinologia: a Holocogniciologia; a Holopercucienciologia; a Holomaturologia; 

a Pancogniciologia; a Autodiscernimentologia; a Parapercepciologia; a Cosmovisiologia; a Luci-

dologia; a Autevoluciologia; a Mentalsomatologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

no; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

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

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

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens paradireitologus; o Homo 

sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo 

sapiens despertus; o Homo sapiens evolutiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: hiperacuidade pancognitiva mínima = a qualidade de lucidez da conscin 

alcançada pela recuperação possível dos cons ou das unidades de autoconsciência quanto à auto-

cognicialidade na meia-idade cronológica; hiperacuidade pancognitiva mediana = a qualidade de 

lucidez da conscin alcançada pela recuperação possível dos cons ou das unidades de autocons-

ciência quanto à autocognicialidade na terceira idade cronológica; hiperacuidade pancognitiva 

máxima = a qualidade de lucidez da conscin alcançada pela recuperação possível dos cons ou das 

unidades de autoconsciência quanto à autocognicialidade na quarta idade cronológica. 

 

Culturologia: a Paraculturologia da Holocogniciologia; a Paraculturologia da hipera-

cuidade cognitiva; a cultura da Interassistenciologia Multidimensional. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Holocogniciologia, eis, por exemplo, na ordem funcio-

nal, 7 especialidades da Conscienciologia, vocábulos sesquipedais relativos à condição da hipera-

cuidade cognitiva: 

1.  Intraconscienciologia. 

2.  Autorraciocinologia. 

3.  Autodiscernimentologia. 

4.  Paraprofilaxiologia. 

5.  Autoparapercepciologia. 

6.  Autoconscienciometrologia. 

7.  Interassistenciologia. 
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VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a hiperacuidade pancognitiva, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Agudização  do  autoparapsiquismo:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

02.  Amplificador  da  consciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

03.  Auditoria  da  pancognição:  Holomaturologia;  Homeostático. 

04.  Auge  consciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

05.  Autoconsciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

06.  Autolucidez  parapsíquica:  Autolucidologia;  Neutro. 

07.  Autorrecuperação  dos  megacons:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

08.  Autovivência  hiperagudizada:  Maximologia;  Neutro. 

09.  Consistência  paraperceptiva:  Parapercepciologia;  Neutro. 

10.  Despertez:  Autopercucienciologia;  Neutro. 

11.  Escala  perceptiva  das  consciências:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

12.  Hiperacuidade:  Holomaturologia;  Neutro. 

13.  Hiperacuidade  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

14.  Inteligência  longeva:  Somatologia;  Neutro. 

15.  Maxiconvergência  incessante:  Evoluciologia;  Homeostático. 

 

A  LUCIDEZ  A  SER  ALCANÇADA  PELA  RECUPERAÇÃO  

POSSÍVEL  DOS  CONS,  AS  UNIDADES  DE  AUTOCONS-
CIÊNCIA  QUANTO  À  COGNICIALIDADE,  CONSTITUI  DESA-
FIO  INARREDÁVEL  PARA  A  CONSCIN  INTERMISSIVISTA. 

 

Questionologia. Em qual situação você, leitor ou leitora, se encontra em relação à hipe-

racuidade pancognitiva? Está satisfeito com as próprias conquistas cognitivas? 
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H I P E R C O N E C T I V I D A D E    C O T I D I A N A  
( I N T R A F I S I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A hiperconectividade cotidiana é a condição existencial repleta de cone-

xões digitais, surgida com o acesso popularizado à rede mundial de computadores, cuja facilidade 

de comunicação e informação gera novos comportamentos e costumes. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição hiper vem do idioma Grego, hyper, 

“acima; acima de; sobre; por cima; superiormente; muito; demais; para lá de”. Apareceu no idio-

ma Português no Século XVII. A palavra conectivo provém do idioma Francês, connectif. Surgiu 

no Século XVIII. O termo cotidiano provém do idioma Latim, quotidianus, “de todos os dias; diá-

rio”. Apareceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Pluriconectividade rotineira. 2.  Superconectividade no dia a dia.  

3.  Multiconectividade diária. 4.  Vida online. 

Neologia. As 3 expressões compostas hiperconectividade cotidiana, hiperconectividade 

cotidiana mal aplicada e hiperconectividade cotidiana bem aplicada são neologismos técnicos da 

Intrafisicologia.  

Antonimologia: 1.  Desconectividade cotidiana. 2.  Exclusão digital. 3.  Vida offline. 

Estrangeirismologia: a idade da web; a onipresença da selfie; a linguagem do emoticon; 

as campanhas pelo hashtag; o recurso do phone stacking para reconectar-se presencialmente aos 

amigos; a navegação mecânica ou power browsing; a incidência de ciberadicción.  

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à utilização evolutiva das Neotecnologias. 

Coloquiologia: o fascínio exercido pelas telinhas; a demanda pelo detox digital. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da comunicação; a indisciplina pensênica na raiz 

das dispersões e compulsões digitais; o desafio de sustentar a retilinearidade pensênica em meio 

aos múltiplos estímulos virtuais; a atenção aos conteúdos digitais geradores de ociopensenes, lu-

dopensenes e oniropensenes; a premência da reeducação pensênica para a vivência prolífica na 

era hiperconectada, superinformada, transparente e das redes sociais. 

 

Fatologia: a hiperconectividade cotidiana; o ajuste de hábitos requerido pela contempo-

raneidade digital; a navegação internáutica disponível a qualquer tempo e local; a comunicação 

fácil e em larga escala; o acesso ágil ao imenso acervo de informações digitalizadas; a intensifica-

ção do entrelaçamento social no espaço virtual; as vantagens inegáveis e as desvantagens consta-

táveis do mundo hiperconectado; a dependência social e laboral à Internet; os contratempos com 

a queda da conexão à rede de computadores; os estresses na perspectiva de ficar sem conexão ou 

bateria nos equipamentos; os transtornos dos excessos da hiperconectividade; as estratégias profi-

láticas; os recursos materiais de prevenção dos males físicos consequentes ao uso dos aparelhos 

eletrônicos; a cautela nas comunicações virtuais; a premência do desenvolvimento do autodiscer-

nimento digital. 

 

Parafatologia: os intercâmbios energéticos onipresentes abrangendo os virtuais; a aten-

ção às evocações derivadas das relações via Internet; a identificação das cibercompanhias extrafí-

sicas; a sedução das telinhas capaz de causar a desatenção às tentativas comunicativas de ampara-

dores intra e extrafísicos; a hiperestimulação digital capaz de dificultar a apreensão das sutis ocor-

rências energéticas e parapsíquicas; a desconexão ambiental capaz de gerar o autencapsulamento 
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energético patológico; a premência da vivência do estado vibracional (EV) profilático para o usu-

fruto saudável das plurinteratividades. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio de contra fatos e parafatos 

não haverem argumentos nem parargumentos; o princípio de o microfone, o papel e a tela acei-

tarem qualquer coisa; o princípio da afinidade interconsciencial; o princípio da evolução inte-

rassistencial; o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio pessoal ―isto não   para 

mim‖. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) regrando a vida virtual. 

Tecnologia: a técnica do sobrepairamento analítico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia. 

Efeitologia: os efeitos da informação fácil e rápida na preguiça mnemônica; os efeitos 

dos cibercontatos no humor do internauta; os efeitos obnubilantes do desinteresse pela vida afeti-

va e social do próprio entorno; os efeitos afetivos do momento de desconexão digital e conexão 

presencial; os efeitos ansiolíticos dos horários pré-definidos para a checagem de mensagens ele-

trônicas; os efeitos cognitivos do monopólio temporário da atenção concentrada em tema de es-

tudo; os efeitos pesquisísticos da leitura digital; os efeitos sociológicos da inclusão digital. 

Neossinapsologia: a formação continuada de neossinapses para o acompanhamento das 

inovações tecnológicas. 

Ciclologia: os múltiplos contatos em reduzido espaço de tempo requerendo presteza no 

ciclo assim-desassim. 

Enumerologia: a conexão recreativa; a conexão afetiva; a conexão instrutiva; a conexão 

pesquisística; a conexão comercial; a conexão profissional; a conexão política. A compulsividade 

em manusear artefatos eletrônicos; a compulsividade em manter os olhos vidrados nas telas;  

a compulsividade em procurar rede wi-fi disponível; a compulsividade em checar a existência de 

novo e-mail ou mensagem; a compulsividade em compartilhar virtualmente a privacidade pessoal; 

a compulsividade em postar comentário ou foto sobre o momento vivenciado; a compulsividade 

em excluir-se do contexto presencial e parapresencial. A opção de não instalar a proximidade dis-

tante; a opção de não ser a presença ausente; a opção de não aderir à solidão acompanhada; a op-

ção de não priorizar a amizade desconhecida; a opção de não manter a atenção desconcentrada;  

a opção de não propagar o informe desinformador; a opção de não ceder à hiperconectividade 

desconectante. 

Binomiologia: o binômio Imagística-Imagética; o binômio ponderação-autocrítica. 

Interaciologia: a interação telefonia móvel–rede mundial de computadores. 

Crescendologia: o crescendo do universo digital no cotidiano.  

Polinomiologia: a capacidade para a empatia no polinômio ficar cara a cara–olhar nos 

olhos–ler os sinais corporais–auscultar o holossoma; a disposição para o ortoconvívio no polinô-

mio registrar a presença–dirigir a atenção–agir com educação–manter o respeito; o ânimo para 

a interassistência no polinômio dedicar tempo–acolher de modo fraterno–escutar com atenção– 

–emitir palavras significativas.  

Antagonismologia: o antagonismo comedimento / abuso. 

Paradoxologia: o paradoxo da avalanche de informações desinformadoras; o paradoxo 

da inclusão digital capaz de promover a autexclusão social; o paradoxo das reuniões silenciosas 

com cada participante fechado no próprio mundinho digital; o paradoxo da postura supersociá-

vel, hiperabordável e solícita nas interações virtuais capaz de acarretar a postura insensível, ina-

bordável e esnobativa nas interações reais; o paradoxo de as hiperconexões poderem promover 

paradesconexões; o paradoxo de a paradesconexão não anular as interferências patológicas de 

assediadores extrafísicos; o paradoxo da cibersolidão na Era da Hiperconectividade. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada ao aproveitamento do tempo evolutivo. 

Filiologia: a neofilia; a tecnofilia; a cogniciofilia; a conviviofilia. 

Fobiologia: a nomofobia. 
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Sindromologia: a síndrome do toque fantasma; a síndrome do olho seco; a síndrome de 

L.E.R. (Lesões por Esforço Repetitivo); a síndrome da dispersão consciencial. 

Maniologia: a ludomania. 

Mitologia: o mito do anonimato virtual; o mito da impunidade digital; o mito da invul-

nerabilidade nas ações virtuais. 

Holotecologia: a infoteca; a tecnoteca; a comunicoteca; a convivioteca; a socioteca;  

a energossomatoteca; a parafenomenoteca. 

Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Infocomunicologia; a Infopesquisologia; a So-

ciologia; a Conviviologia; o Direito; a Autodiscernimentologia; a Autopriorologia; a Cosmoética; 

a Interassistenciologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a geração hiperplugada; a cibercompanhia extrafísica. 

 

Masculinologia: o hiperconectado; o internauta; o blogueiro; o infocomunicólogo; o in-

fopesquisador. 

 

Femininologia: a hiperconectada; a internauta; a blogueira; a infocomunicóloga; a info-

pesquisadora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens infocommunicologus; o Homo sapiens curiosus; o Homo 

sapiens interactivus; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens 

comparticipans; o Homo sapiens communitarius. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: hiperconectividade cotidiana mal aplicada = a rotina estéril ou doentia 

de uso das pluriconexões digitais; hiperconectividade cotidiana bem aplicada = a rotina produtiva 

e sadia de uso das pluriconexões digitais.  

 

Culturologia: a cultura da superficialidade, brevidade e fragmentação fomentada pela 

Era da Hiperconectividade; o manancial de cultura inútil digitalizada; o acervo de cultura útil 

disponível gratuitamente na Internet. 

 

Neologismo. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 25 neologismos inseridos nas co-

municações cotidianas capazes de explicitar facetas da vida hiperconectada: 

01.  Ciberativismo. A atividade política através da comunicação digital. 

02.  Cibercondria. A hipocondria motivada por buscas internáuticas. 

03.  Cibercrime. A prática dolosa utilizando o espaço virtual. 

04.  Cibercultura. O conjunto de saberes, valores e comportamentos surgidos e difundi-

dos no cotidiano digital. 

05.  Ciberdependência. O vício em tecnologias digitais. 

06.  Ciberespaço. O mundo virtual.  

07.  Ciberfobia. O medo de computadores. 

08.  Ciberguerra. O conflito utilizando armas informáticas.  

09.  Cibernauta. O navegador da Internet. 

10.  Ciberpirata. O hacker ou o invasor de computadores. 

11.  Cibersegurança. A estratégia de defesa relativas aos crimes digitais. 

12.  Cibersexo. A interação erótica mediada por recursos virtuais. 

13.  Cibersolitário. O isolamento dos circunstantes com o mergulho no universo virtual. 

14.  Ciberterrorismo. A ação terrorista executadas pela Internet.  

15.  Cyberbullying. Os danos morais via Internet. 
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16.  Faceboom. A explosão mundial de usuários do Facebook.  

17.  Facebullying. O assédio interconsciencial no Facebook. 

18.  Googlar. A pesquisa por meio do buscador Google.  

19.  iDoença. As enfermidades derivadas da Internet. 

20.  Infobesidade. O consumo de lixo digital.  

21.  Infonutrição. A prescrição de dieta da informação saudável. 

22.  Infoxicação. A intoxicação gerada pelo excessivo volume de informações superior  

à própria capacidade de processamento. 

23.  Netiqueta. O bom senso nas relações virtuais. 

24.  Nomofobia (no mobile phone phobia). O pavor de ficar sem o celular. 

25.  Whatsappite. A excessiva troca de mensagens causando inflamação nos pulsos. 

 

Facilidades. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 22 facilidades comunicativas e cog-

nitivas surgidas com a hiperconexão:  

01.  Aprendizagem colaborativa. O grupo de debates e estudos em ambiente virtual. 

02.  Atualização informativa. A pronta apreensão de ocorrências não presenciais. 

03.  Comércio digital. A rápida comparação de preços e compra de produtos sem sair de 

casa. 

04.  Comunicação simultânea. A troca de mensagens rápida, discreta e paralela com 

vários interlocutores. 

05.  Democratização do saber. O acesso livre e gratuito ao reservatório de cognições. 

06.  Divulgação de fatos. A disseminação instantânea de notícias. 

07.  Enriquecimento ideativo. O espaço aberto para intercâmbio de ideias e vivências. 

08.  Ensino a Distância. A audiência de aulas em cursos formais ou informais. 

09.  Entretenimento. O passar o tempo para lazer e / ou afastar o tédio. 

10.  Equalização de saberes. A difusão horizontal de conhecimentos produzidos. 

11.  Estreitamento de contatos. A criação, reavivamento e sustentação de vínculos. 

12.  Inclusão social. A ampla socialização de pessoas com dificuldades na locomoção. 

13.  Infopesquisa imediata. A aquisição fácil de dados sobre determinado tema. 

14.  Localização geográfica. A indicação precisa sobre a pessoa ou endereço. 

15.  Mobilização social. A celeridade na reunião de indivíduos com interesses comuns. 

16.  Otimização do tempo. A agilidade e praticidade na consecução de tarefas. 

17.  Partição da presença. A multiplicação da própria presença em vários espaços. 

18.  Produtividade aumentada. O incremento da auteficácia na rotina laboral.  

19.  Quebra de barreiras espaciais. O alcance de pessoas, dados, objetos e construções 

em lugares distantes.  

20.  Rede de contatos ampliada. A expansão do escopo de oportunidades relacionais. 

21.  Segurança pessoal. O imediato pedido de ajuda em caso de adversidades. 

22.  Trabalho remoto. A realização de atividades laborais de qualquer base física. 

 

Riscos. A vida hiperconectada produz o risco da adoção, pela conscin incauta, de condi-

ções antievolutivas, tais como as 18, listadas alfabeticamente: 

01.  Alienação contextual. A desatualização sobre as circunstâncias e paracircunstâncias 

no próprio entorno. 

02.  Comprometimento da empatia. A perda da habilidade de sustentar conversação 

frente a frente, recheada de recursos não verbais e intercâmbios holochacrais a serem decifrados.  

03.  Compulsão digital. A tendência à ansiedade tornada escravidão aos gadgets.  

04.  Convite à irreflexão. O roubo, pelo monopólio do écran, do tempo propício a ficar 

com os próprios pensamentos, buscar sentido das experiências recém-vividas, deixar ideias fluí-

rem e tecer ilações intelectuais. 

05.  Desatenção crônica. A diminuição da capacidade de manter o foco da atenção, con-

templar paisagens e aprofundar nas sensações provenientes do meio.  
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06.  Dispersão consciencial. A inclinação às mudanças frequentes, descriteriosas e im-

produtivas de objetivos agravada pela rápida e initerrupta sucessão de estímulos motivadores. 

07.  Enfraquecimento de amizades. A dissolução de laços afetivos motivada pelo senti-

mento de rejeição surgido com a inacessibilidade à interação presencial.  

08.  Exclusão presencial. O desinteresse para interagir com as pessoas, locais e objetos 

do próprio entorno. 

09.  Fuga à intimidade. O desinvestimento no labor de construção de amizades reais 

justificada pela criação de grupo de amigos desconhecidos.  

10.  Fuga comunicativa. A esquiva ao contato visual e as conversas presenciais revigo-

rantes disfarçada pelo olhar vidrado e superinteressado na telinha. 

11.  Inabilidade social. A inabilitação para enfrentar e solucionar conflitos interpessoais 

decorrentes da facilidade de deletar desafetos ou desconectar diálogos incômodos. 

12.  Indisponibilidade assistencial. A desatenção às demandas intra e extrafísicas de 

acolhimento, orientação e encaminhamento de assistidos. 

13.  Interassedialidade potencializada. O aumento em abrangência e efetividade das 

ações assediadoras, impulsivas ou não.  

14.  Poluição informativa. O consumo e a disseminação de desinformações causadas 

pela falta de seletividade dos conteúdos digitais.  

15.  Reforço de vícios. O recebimento de apoio, a reafirmação de justificativas falacio-

sas e aprendizagem de técnicas de mascaramento social de atitudes nocivas.  

16.  Superexposição inconsequente. O compartilhamento da intimidade sem mensurar 

as repercussões patológicas para si e / ou para os outros. 

17.  Superficialidade cognitiva. A impaciência de examinar detidamente questões e es-

cutar tranquilamente os outros desencadeada pelo afã de obter respostas e resultados imediatos. 

18.  Vinculação frágil. A primazia do estabelecimento de relacionamentos rasos inter-

mediados por máquinas. 

 

Atributos. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 7 atributos conscienciais capazes de 

alicerçar condutas profiláticas na Era Hiperconectada, quando aplicados com inteligência:  

1.  Autocriticidade: a delimitação dos conteúdos pessoais a serem tornados públicos. 

2.  Concentração: a conservação do foco da atenção no objetivo pré-definido. 

3.  Discernimento: a distinção das fontes informativas confiáveis. 

4.  Disciplina: a dosagem das rotinas online e offline.  

5.  Ortointenção: a utilização cosmoética das ferramentas eletrônicas. 

6.  Prioridade: a determinação da relevância das atividades digitais exercidas. 

7.  Vontade: a firmeza no alinhamento da vida digital aos própositos pessoais. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a hiperconectividade cotidiana, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Alienação:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

02.  Atenção  dividida:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

03.  Ausência  energética:  Energossomatologia;  Neutro. 

04.  Autodiscernimento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

05.  Cibercompanhia  extrafísica:  Parapercepciologia;  Neutro. 

06.  Clorofórmio  popular:  Intrafisicologia;  Neutro. 

07.  Conexão  interdimensional:  Conexologia;  Neutro. 

08.  Conscin  multívola:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Efeito  google:  Efeitologia;  Neutro. 

10.  Hackerismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 
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11.  Hiperconectividade  paradesconectante:  Parapercepciologia;  Nosográfico.  

12.  Infocomunicação  dispersiva:  Infocomunicologia;  Nosográfico. 

13.  Infopesquisa  conscienciográfica:  Cosmovisiologia;  Neutro. 

14.  Monitoramento  consciencial:  Parapercepciologia;  Neutro. 

15.  Ranque  de  prioridade:  Autexperimentologia;  Homeostático. 

  

A  HIPERCONECTIVIDADE  COTIDIANA  LANÇA  DESAFIOS:  
QUALIFICAR  CONTEÚDOS;  CALCULAR  AUTEXPOSIÇÕES;  
SALVAGUARDAR  PRIVACIDADES;  MINIMIZAR  PREJUÍZOS; 
AGILIZAR  E  POTENCIALIZAR  RESULTADOS  EVOLUTIVOS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, consegue haurir benesses autevolutivas da coti-

dianidade digital? Qual estratégia utiliza para minorar os impulsos a atitudes digitais antievolu-

tivas? 
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H I P E R C O N E C T I V I D A D E    P A R A D E S C O N E C T A N T E  
( P A R A P E R C E P C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A hiperconectividade paradesconectante é a condição paradoxal existente 

no mundo contemporâneo onde a possibilidade de múltiplas conexões digitais é capaz de dificul-

tar ou impedir as conexões sadias com consciexes e parambientes. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição hiper vem do idioma Grego, hyper, 

“acima; acima de; sobre; por cima; superiormente; muito; demais; para lá de”. Apareceu, no idio-

ma Português, no Século XVII. A palavra conectivo provém do idioma Francês, connectif. Apare-

ceu no Século XVIII. O segundo elemento de composição para procede do idioma Grego, pará, 

“por intermédio de; para além de”. O termo conectar deriva do idioma Latim, connectare, “jun-

tar; ligar”. Surgiu no Século XVIII. 

Sinonimologia: 1.  Hiperconectividade paradesengajante. 2.  Hiperconectividade para-

dessensibilizante. 3.  Pluriconectividade paraindisponibilizante 4.  Superconectividade antipara-

psiquismo. 5.  Multiconectividade antiparapercuciência. 

Neologia. As 3 expressões compostas hiperconectividade paradesconectante, hiperco-

nectividade paradesconectante com atenuante e hiperconectividade paradesconectante com 

agravante são neologismos técnicos da Parapercepciologia. 

Antonimologia: 1.  Hiperconectividade paraconectante. 2.  Hiperconectividade paralúci-

da. 3.  Pluriconectividade amparada. 4.  Superconectividade paraengajante. 5.  Multiconectividade 

parainclusiva. 

Estrangeirismologia: o gadget eletrônico; o smartphone; a web; a Internet; o e-mail;  

o facebook; o cyberbullying; a obsessão de estar online all time. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à Priorologia Evolutiva. 

Coloquiologia: a meta impraticável de ficar por dentro de tudo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da dispersividade; os ociopensenes; a ociopenseni-

dade; os oniropensenes; a oniropensenidade; a indisciplina pensênica; a autopensenidade saltuá-

ria; a sobrecarga de estímulos impedindo a abertura de espaço pensênico para a captação dos sutis 

paraestímulos; o autodiscernimento pensênico evitando a concessão de posse exclusiva da própria 

atenção quando for capaz de obnubilar e alienar das demais dimensões existenciais. 

 

Fatologia: o ineditismo planetário da vida digitalizada e hiperconectada do Século XXI; 

a revolução de costumes; a mudança nos hábitos de interação social e coleta de dados; as novas 

formas de relacionamento virtual; a multiplicação de fontes informativas digitais; a agilização na 

realização de atividades presenciais e remotas; o aparelho celular enquanto válvula de escape para 

evitar o confronto com o desconhecido; a renúncia da mudança efetiva de espaço físico com a fi-

xação da atenção no espaço digital; a pressão social quanto à premência de manter-se continua-

mente hiperconectado; o autodiscernimento evolutivo mantendo o proveito das facilidades advin-

das das Neotecnologias sem prejuízos à captação das realidades intra e extrafísicas. 

 

Parafatologia: a hiperconectividade paradesconectante; o monopólio da interação virtu-

al levando à desvinculação energética no trato interpessoal real; a paradesatenção enquanto impe-

ditivo à efetivação de paracontatos sadios; o autencapsulamento energético patológico; a premên-

cia do estado vibracional (EV) profilático para as interconexões reais e virtuais sadias; a necessá-

ria aprendizagem da distinção do momento de desconectar e paraconectar-se; o desenvolvimento 
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da capacidade de conectar-se sustentando paraconexões salutares; o autodiscernimento parapsí-

quico sustentando o empenho para constituir paraconexões cada vez mais avançadas objetivando 

auxiliar na evolução de todos. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio de o microfone, o papel e a tela aceitarem qualquer coisa;  

o princípio de contra fatos e parafatos não haverem argumentos nem parargumentos; o princípio 

da multidimensionalidade consciencial; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princí-

pio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio pessoal do ―isto não   para mim‖; o princípio 

da heterocrítica cosmoética. 

Codigologia: a disponibilidade à interassistência multidimensional enquanto cláusula do 

código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Tecnologia: a técnica do sobrepairamento analítico no estudo da contemporaneidade. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapercepciologia. 

Efeitologia: os efeitos no autoparapsiquismo das mudanças etológicas decorrentes da 

atualidade digital; os efeitos cognitivos do fácil acesso ao imenso acervo de informações armaze-

nadas na rede de computadores; os efeitos afetivos do entrelaçamento virtual de conscins em 

qualquer hora e local; os efeitos da ansiedade no manuseamento compulsivo de artefatos eletrô-

nicos; os efeitos antissociais dos olhos mantidos vidrados em telas, telinhas e telões; os efeitos 

antiproexológicos do excesso de minutos despendidos ociosamente em navegações internáuticas; 

os efeitos da sucessão de estímulos sedutores em telinhas na autexclusão do contexto presencial  

e parapresencial. 

Neossinapsologia: a permanente demanda de neossinapses para lidar com novos apara-

tos e recursos tecnológicos. 

Ciclologia: a ineficiência no ciclo assim-desassim. 

Enumerologia: a Era Digital; a Era da Internet; a Era da Hipercomunicação; a Era da 

Superinformação; a Era das Redes Sociais; a Era da Transparência; a Era Consciencial. 

Binomiologia: o binômio Imagística-Imagética; o binômio irreflexão-acriticismo. 

Interaciologia: a interação telefonia móvel–rede mundial de computadores. 

Paradoxologia: o paradoxo de as hiperconexões poderem acarretar paradesconexões;  

o paradoxo de a incapacidade de ficar offline pelo receio de desatualizar-se poder levar à condi-

ção desatualizadíssima sobre as circunstâncias e paracircunstâncias no próprio entorno; o para-

doxo das reuniões silenciosas com cada participante fechado no próprio mundinho digital; o pa-

radoxo de o telefone celular, instrumento de comunicação, ser utilizado para a fuga comunicati-

va; o paradoxo de a postura supersociável, hiperabordável e solícita nas interações virtuais po-

der acarretar a postura insensível, inabordável e esnobativa nas interações reais; o paradoxo de 

a paradesconexão não anular as interferências patológicas de assediadores extrafísicos; o para-

doxo das múltiplas desinformações intra e extrafísicas inerentes à Era da Superinformação. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à integração de estímulos e paraestímulos pa-

ra formar visão fidedigna e atualizada das realidades. 

Filiologia: a neofilia dispersiva. 

Fobiologia: a nomofobia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da robotização exis-

tencial; a síndrome da mediocrização consciencial; a síndrome da ectopia afetiva (SEA). 

Maniologia: a ludomania. 

Holotecologia: a infoteca; a tecnoteca; a comunicoteca; a convivioteca; a energossoma-

toteca; a psicoteca; a parafenomenoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapercepciologia; a Interdimensionologia; a Comunicologia;  

a Conviviologia; a Autodiscernimentologia; a Autolucidologia; a Autopriorologia; a Parapatolo-

gia; a Psicossomatologia; a Autassediologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin dispersa; a geração Internet; as inseparáveis companhias virtuais. 

 

Masculinologia: o hiperconectado; o escravo do celular; o viciado na rede social. 

 

Femininologia: a hiperconectada; a escrava do celular; a viciada na rede social. 

 

Hominologia: o Homo sapiens curiosus; o Homo sapiens interactivus; o Homo sapiens 

communitarius; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens parapsychologicus; o Homo sa-

piens paraphaenomenologicus; o Homo sapiens multidimensionalis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: hiperconectividade paradesconectante com atenuante = a ocorrida com  

a conscin insciente sobre a existência interdimensional; hiperconectividade paradesconectante 

com agravante = a ocorrida com a conscin lúcida sobre a existência interdimensional. 

 

Culturologia: as repercussões sociais da cultura hiperconectada; a ampla disseminação 

de cultura inútil; o desenvolvimento parapsíquico no contrafluxo da cultura da superficialidade, 

brevidade e fragmentação fomentada pela hiperconectividade. 

 

Paradesconexão. A possibilidade de múltiplas conexões e a decorrente acessibilidade 

comunicativa derrubam barreiras entre o usuário e os amigos virtuais, entretanto podem construir 

muros diante de conscins e consciexes encaminhadas à própria presença. 

Patocondicionamentos. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 5 condicionamentos pa-

tológicos passíveis de serem adquiridos nas hiperconexões desregradas e os respectivos redutores 

do autoparapsiquismo: 

1.  Alheamento: a indiferença ao lugar e às companhias presentes ao considerar a vida 

virtual mais estimulante. O desinteresse pela vida presencial conduz a dessensibilização aos exu-

berantes estímulos intrafísicos, capaz de gerar dificuldades em notar os delicados e sutis estímu-

los energéticos e parafenomênicos, cuja captação requer maior atenção e acuidade. 

2.  Autoficção: a identificação com persona virtual editada para a apresentação dos me-

lhores ângulos e momentos. A espetacularização da própria existência com a criação e vivência 

de personagem idealizado tende a gerar o repúdio às paravivências e à constatação de paraindí-

cios, devido às autexpressões energéticas e extrafísicas inescondíveis denunciarem os autenganos. 

3.  Descontinuidade: a permissão de interrupções habituais promovidas por bips anunci-

ando ligações, e-mails, mensagens e notificações. A escolha por terceirizar a administração do 

próprio tempo, permitindo ser interrompido para atender solicitações geralmente não prioritárias, 

acarreta o hábito da intelecção rasa e fragmentada, capaz de impedir a sustentação de ponderações 

aprofundadas necessárias às avaliações das complexas e inusuais paravivências.  

4.  Distração: a compulsão de parar, olhar a tela, tirar fotos, ler e responder mensagens 

enquanto realiza outra atividade. O plantão virtual autoimposto de manter-se em constante estado 

de alerta a qualquer manifestação do smartphone, cria o vício da atenção saltuária, e torna impra-

ticável a manutenção da concentração em qualquer coisa fora da telinha, sendo importante impe-

ditivo da hiperacuidade exigida para a recepção de paraimpressões. 

5.  Impaciência: o costume de receber respostas ligeiras e superficiais, sem atentar 

quanto à veracidade das mesmas, impele à exigência da mesma rapidez responsiva aos próprios 

anseios em todas as áreas existenciais. A ansiedade de obter respostas imediatas gera distorções 

parapsíquicas crassas, pois impossibilita o esquadrinhamento paciente, detalhista e exaustivo da 

paravivência, conjugando sinais e aguardando mais evidências, com o objetivo de alcançar inter-

pretação mais fidedigna do conteúdo parafenomênico.  
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Desafio. O desafio contemporâneo é manter o apreço pela novidade, utilizando as pluri-

conectividades da modernidade enquanto recursos de otimização evolutiva e assistencial, e não ao 

contrário, enquanto empecilho às parapercepções.  

Paralucidez. As fugazes e inesperadas vivências parapsíquicas requerem a mobilização 

de atributos intelectivos para apreender e reter o maior número de detalhes. Para isso, há necessi-

dade de os mesmos estarem disponíveis e focados no aqui-e-agora, em vez de estarem anestesia-

dos ou alocados em insignificâncias digitais. 

Austeridade. Com autodisciplina, é possível dosar o uso da hiperconexão, identificando 

quando a mesma se faz necessária ou é apenas hábito dispersivo, e avaliando quando é rentável 

evolutivamente dividir-se entre o mundo real, pluridimensional, e o virtual.  

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a hiperconectividade paradesconectante, indicados para  

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

interessados: 

01.  Alienação:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

02.  Anestesia  midiática:  Psicossomatologia;  Neutro.  

03.  Atenção  dividida:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

04.  Ausência  energética:  Energossomatologia;  Neutro. 

05.  Autodispersividade:  Autexperimentologia;  Nosográfico. 

06.  Autômato  humano:  Parafisiologia;  Nosográfico. 

07.  Clorofórmio  popular:  Intrafisicologia;  Neutro. 

08.  Conexão  interdimensional:  Conexologia;  Neutro. 

09.  Desvio  da  atenção:  Holofocalizaciologia;  Neutro. 

10.  Encapsulamento  consciencial:  Energossomatologia;  Neutro. 

11.  Escapismo:  Experimentologia;  Neutro. 

12.  Infopesquisa  conscienciográfica:  Cosmovisiologia;  Neutro. 

13.  Paracérebro  receptivo:  Paracerebrologia;  Homeostático. 

14.  Paraconexão:  Interassistenciologia;  Neutro. 

15.  Parapsiquismo  despercebido:  Parapercepciologia;  Neutro. 

 

OPORTUNIDADES  ÍMPARES  SURGEM  QUANDO  SE  RETIRA  

O  OLHAR  DA  TELINHA  PARA  CHECAR  AO  REDOR  QUAL  

PAISAGEM,  CONVERSAÇÃO  E  PARACONEXÃO  PODE  SER  

INSTRUTIVA,  GRATIFICANTE,  MEMORÁVEL  E  IMPERDÍVEL. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, aproveita as benesses da vida hiperconectada pa-

ra poupar tempo e aplicá-lo em vivências e paravivências fora das telinhas? Qual o saldo assisten-

cial de tal conduta? 
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Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

11878 

03.  Bernardo, André; Patologias Digitais: Experts alertam para o Uso Exagerado de Celulares, Tablets  

e Computadores, Hábito capaz de Sabotar a Saúde Física e Mental; Artigo; Saúde; Revista; Mensário; N. 384; Seção: 

Medicina; 9 ilus.; São Paulo, SP; Dezembro, 2014; páginas 12 e 13. 
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10.  Macedo, Daniela; & Sandoval, Gabriella; Desligue o Celular e curta os Amigos; Reportagem; Veja Re-
vista; Semanário; Ed. 2.271; Ano 45; N. 22; Seção: Guia; 1 enu.; 1 foto; São Paulo, SP; 30.05.12; página 120. 
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H I P E R C R I T I C I D A D E    A C R Í T I C A  
( CR I T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A hipercriticidade acrítica é a postura ou atitude de excessiva rigidez na 

apreciação das realidades, realizada de modo superficial e monovisiológico, na intenção de vali-

dar juízos de valor preconcebidos, conduzindo à condição paradoxal da perda de parâmetros crí-

ticos. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O elemento de composição hiper vem do idioma Grego, hyper, “acima; aci-

ma de; sobre; por cima; superiormente; muito; demais; para lá de”. Apareceu, no idioma Portu-

guês, no Século XVII. O termo crítica procede do idioma Latim, critica, “apreciação; julgamen-

to”, e este do idioma Grego, kritikê, “crítica; Arte de julgar, de criticar”. Surgiu no Século XIX. 

Sinonimologia: 01.  Hipercritiquice. 02.  Hipercriticidade insensata. 03.  Supercriticida-

de anticosmoética. 04.  Critiquice amaurótica. 05.  Refutabilidade irracional. 06.  Parecerismo 

apriorístico. 07.  Palpitismo convicto. 08.  Antidiscernimento crítico. 09.  Inexperiência autocríti-

ca. 10.  Imaturidade consciencial. 

Neologia. As 3 expressões compostas hipercriticidade acrítica, mini-hipercriticidade 

acrítica e mega-hipercriticidade acrítica são neologismos técnicos da Criticologia. 

Antonimologia: 1.  Hipercriticidade pesquisística. 2.  Omnicriticidade cosmoética. 3.  In-

teligência crítica. 4.  Autodiscernimento crítico. 5.  Omniquestionamento evolutivo. 6.  Consciên-

cia crítica cosmoética. 7.  Traforismo. 8.  Síndrome de Poliana. 

Estrangeirismologia: o feedback corrosivo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Criticologia Cosmoética. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da censura anticosmoética; o holopensene pessoal 

da desaprovação generalizada; o holopensene pessoal trafarista; os contrapensenes; a contrapen-

senidade; os antipensenes; a antipensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os estultopen-

senes; a estultopensenidade; os batopensenes; a batopensenidade; a autopensenidade enrijecida. 

 

Fatologia: a hipercriticidade acrítica; a condição paradoxal da hipercriticidade irrefletida 

causar prejuízos qualitativos à própria criticidade; a atitude mental supercrítica e imponderada;  

a crítica pela crítica; a boca torta da hipercritiquice; o prejulgamento desfavorável por antecipa-

ção; a língua ferina sempre afiada; a crítica hostil; o sentimento de superioridade alimentado no 

momento da heterocritiquice; a apreciação pautada nas próprias preferências e autopreceitos in-

questionados; o posicionamento apaixonado; a opinião tendenciosa; a rebeldia ante os fatos e pa-

rafatos indubitáveis; o universo de observação restringido; a desatenção às brechas do próprio co-

nhecimento; o diagnóstico situacional congelado; a crítica infundada; a crítica procedente mas 

desabonada devido aos abusos na expressão formal; a suspensão da autocrítica; as falhas no juízo 

crítico; o comocionalismo anulando a inteligência crítica; a ausência do desconfiômetro quanto  

à impressão negativa causada; a autovitimização convivencial despercebida. 

 

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

emitidas nas palavras maldosas contra si e contra todos; o retorno energético desvantajoso da pos-

tura assediadora; os bloqueios energéticos decorrentes; o chamamento aos assediadores extrafísi-

cos; a inconsequência quanto às evocações doentias; a afinização baratrosférica; a leviandade pe-

rante a atmosfera multidimensional desagradável e desfavorável gerada no próprio entorno. 
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III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio pessoal patológico de nada ser bom o suficiente; o princípio 

pessoal patológico de desejar tudo ao próprio modo; o princípio pessoal patológico de não re-

verificabilidade das autoconvicções; a falta do princípio da descrença; a inexperiência quanto ao 

princípio cosmoético da admiração-discordância; o desconhecimento do princípio da verpon;  

o princípio de contra fatos e parafatos não haver argumentos nem parargumentos. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) qualificando a criticidade pessoal. 

Tecnologia: as técnicas espúrias de manipulação consciencial utilizando a hipercritiqui-

ce para constranger e impor ideias; a técnica do detalhismo e da exaustividade aplicadas à cri-

ticidade; a técnica de evitação da apriorismose; a técnica do polianismo terapêutico; a técnica da 

criticidade cosmoética; a técnica do sobrepairamento analítico; a técnica da Cosmoética Des-

trutiva. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Cosmoeticologia. 

Colegiologia: o colégio invisível da Parapedagogiologia. 

Efeitologia: os efeitos corruptores do binômio egão-orgulho; o efeito travão cognitivo 

da vaidade intelectual; os efeitos repressores da hipercritiquice na educação infantil; o efeito 

constrangedor do palpite infeliz; o efeito bumerangue da patopensenidade; o efeito bola de neve 

dos erros reiterados; o efeito avalanche dos atos interpresidiários. 

Ciclologia: o ciclo de debates inconclusivos. 

Enumerologia: a percepção parcial; a interpretação apressada; a avaliação superficial;  

o raciocínio apriorístico; a reflexão monovisiológica; a conclusão imprecisa; a opinião temerária. 

Binomiologia: o binômio hipercriticidade acrítica–ignorância ignorada; o binômio 

poucos dados–parecer definitivo; o binômio superficialidade intelectual–achismo; o binômio fe-

chadismo cognitivo–desinformação; o binômio inflexibilidade intelectual–dogmatismo; o binô-

mio mundividência monovisiológica–inexperiência mentalsomática; o binômio patológico hetero-

imperdoamento-autoperdoamento. 

Interaciologia: a interação autocritiquice-heterocritiquice; a interação imatura empol-

gação-ilogicidade; a interação análise superficial–síntese precipitada–pronunciamento leviano;  

a interação impulsividade-irracionalidade-arrependimento; a interação ansiosismo-erro; a inte-

ração heterocrítica mordaz–autocrítica falha; a interação autassedialidade-heterassedialidade. 

Polinomiologia: o histrionismo assediador através do polinômio postura-olhar-voz-ges-

to; a incidência comum do polinômio distorções perceptivas–distorções paraperceptivas–distor-

ções cognitivas–distorções mnemônicas. 

Antagonismologia: os antagonismos a priori; o antagonismo hipercriticidade acrítica / 

omnicriticidade cosmoética; o antagonismo rigor pesquisístico / inflexibilidade interpretativa;  

o antagonismo senso pesquisístico / dúvida mortificadora; o antagonismo criticidade / credulida-

de; o antagonismo fanatismo / abertismo consciencial; o antagonismo razão / comoção. 

Paradoxologia: o paradoxo da criticidade seletiva ser superrígida em certos aspectos  

e superleniente em outros; o paradoxo da falta de criticidade na hipercriticidade anticosmoética. 

Legislogia: a lei do menor esforço; a lei da ação e reação; a lei do retorno; as leis da 

etiqueta social; as leis da convivialidade sadia; as leis da paradiplomacia; as leis da interprisão 

grupocármica. 

Filiologia: a criticofilia. 

Fobiologia: a neofobia; a xenofobia; a autocriticofobia; a pesquisofobia; a raciocino-

fobia; a energofobia; a parapsicofobia. 

Sindromologia: a síndrome da apriorismose; a síndrome do ansiosismo. 

Mitologia: o mito da verdade absoluta; o mito da perfeição; o mito da unanimidade. 

Holotecologia: a criticoteca; a apriorismoteca; a argumentoteca; a polemoteca; a contro-

versioteca; a patopensenoteca; a convivioteca. 
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Interdisciplinologia: a Criticologia; a Acriticologia; a Apriorismologia; a Refutaciolo-

gia; a Parapatologia; a Conviviologia; a Autopesquisologia; a Autovitimologia; a Autassediolo-

gia; a Mentalsomatologia; a Cosmovisiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o dono da verdade; o juiz do Cosmos; o homem 

do contra; o crítico apriorota; o heterocrítico empedernido; o censor inflexível; o supercrítico ra-

dical; o dogmático. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a dona da verdade; a juíza do Cosmos; a mulher 

do contra; a crítica apriorota; a heterocrítica empedernida; a censora inflexível; a supercrítica ra-

dical; a dogmática. 

 

Hominologia: o Homo sapiens aprioristicus; o Homo sapiens apaedeutas; o Homo sapi-

ens illucidus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens exaggerator; o Homo sapiens infantilis; 

o Homo sapiens ectopicus; o Homo sapiens pathopensenicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: mini-hipercriticidade acrítica = a hiperrevisão; mega-hipercriticidade acrí-

tica = a negação das parapercepções indubitáveis. 

 

Culturologia: as tricas e futricas assediadoras da cultura da fofoca; o ato de querer ter 

sempre razão da cultura da competição; o policiamento coercivo das autexpressões nas culturas 

repressoras; a Multiculturologia da criticidade cosmoética. 

 

Caracterologia. No universo da Conscienciometria, eis, por exemplo, em ordem alfabé-

tica, 8 posturas conscienciais relacionadas à hipercriticidade acrítica: 

1.  Postura arrogante: o hábito da verificação apressada; o vício do já sei; a preguiça 

em verificar e reverificar dados e informações; o achismo; a desconsideração de perspectivas re-

levantes; a argumentação infundada; o ato de criticar sem saber; a acriticidade perante as inevitá-

veis lacunas perceptivas, paraperceptivas, cognitivas e mnemônicas. 

2.  Postura autorrepressora: o hábito de coibir a autexpressão; o vício da autacusação 

silenciosa; as autorrepreensões rotineiras; as autexigências excessivas; a submissão aos desman-

dos do egão perfeccionista; a tensão intraconsciencial crônica; a autoparalização evolutiva; a acri-

ticidade perante a anticosmoética crassa presente na autossabotagem evolutiva. 

3.  Postura debochada: o hábito da adjetivação negativa; o vício do riso irônico; a gar-

galhada sarcástica; o humor malévolo; o dito inconveniente, a ridicularização; a superestimação 

dos próprios conhecimentos, gostos e tendências; o ato de perder o amigo, mas não perder a pia-

da; a acriticidade perante a ultrapassagem dos limites do bom tom e do respeito interconsciencial. 

4.  Postura desculposa: o hábito de divulgar os autotrafares sem o empenho em redimi-

los; o vício do queixume; as autojustificativas fundamentadas em faltas e falhas pessoais; a pseu-

doautocrítica mascarando a inércia perante as recins prementes; a autoficção; a acriticidade peran-

te a obviedade das autocorrupções. 

5.  Postura dogmática: o hábito de depreciar as opiniões diferentes e contextos singu-

lares desconhecidos; o sermão sem refutação; a má vontade em compreender abordagens diver-

gentes à própria; a rejeição à diversidade cultural e ideológica; o discurso impositivo; o precon-

ceito; a estereotipagem; a acriticidade perante as autocertezas absolutas. 
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6.  Postura implicante: o hábito da provocação direta e indireta; o vício de ir contra tu-

do e todos; a defesa birrenta de pontos de vista; a fixidez em detalhe irrelevante levando à perda 

da visão de conjunto; a acriticidade perante a irracionalidade na manifestação dos autoposiciona-

mentos contraproducentes e assediantes. 

7.  Postura intransigente: o hábito de exigir pensamentos e ações pautados nos próprios 

moldes; a impaciência e irritação com a incompetência alheia; a intolerância com o erro;  

a desconfiança generalizada das heterocapacidades; a acriticidade perante a própria incompetên-

cia em compreender as multifacetas da inteligência humana. 

8.  Postura recriminatória: o hábito de sempre enxergar o pior em coisas, pessoas, con-

dições, contextos e ideias; o vício do mas...; o foco na confirmação e delação de erros e fraque-

zas; os comentários de reprovação, acusação e inculpação; a sinceridade cortante; o esculacho;  

a acriticidade perante os efeitos nocivos multidimensionais do trafarismo. 

 

Parapercepção. Dentre os prejuízos mais danosos à autevolução lúcida da hipercritici-

dade acrítica, consideram-se os relativos ao autoparapsiquismo. 

Eletronótico. Há aquele pesquisador da Ciência Convencional com acuidade crítica nas 

questões relativas ao mundo físico, fornecendo relevantes contribuições à Humanidade. Entretan-

to, ao abordar as questões multidimensionais, oscila do acriticismo, aceitando preceitos dogmá-

ticos sem questionamentos, ao hipercriticismo acrítico, considerando de pronto as parapercepções 

próprias e alheias como fruto da imaginação ou de reações fisiológicas. 

Paradoxo. Este caso da condição paradoxal não adota a mesma hipercriticidade pes-

quisística no exame da própria realidade multidimensional, e nem identifica a própria incoerência 

etológica de se manter diferentes níveis de criticidade nas diversas áreas de automanifestação 

existencial. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a hipercriticidade acrítica, indicados para a expansão das 

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

01.  Achismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Acriticismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Adversário  ideológico:  Conviviologia;  Neutro. 

04.  Apriorismose:  Parapatologia;  Nosográfico. 

05.  Consciência  crítica  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

06.  Contestação  intelectual:  Holomaturologia;  Neutro. 

07.  Douta  ignorância:  Autodiscernimentologia;  Nosográfico. 

08.  Dubiopensenidade:  Autopensenologia;  Neutro. 

09.  Flexibilidade  cognitiva:  Multiculturologia;  Neutro. 

10.  Frustração  cosmoética:  Psicossomatologia;  Neutro. 

11.  Heterocriticofilia  intelectual:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

12.  Ignorância  ignorada:  Autenganologia;  Nosográfico. 

13.  Irreflexão  pré-verbal:  Parapatologia;  Nosográfico. 

14.  Refutaciologia:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

15.  Rigor  racionalístico:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

 

A  HIPERCRITIQUICE  OBNUBILA  A  AUTOCRITICIDADE. 
JUÍZOS  PRECIPITADOS  DISTORCEM  A  APREENSÃO  DOS  

FATOS  E  PARAFATOS,  CONGELAM  COGNIÇÕES,  TRAVAM 
O  PARAPSIQUISMO  E  ATRASAM  A  EVOLUÇÃO  PESSOAL. 
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, já ponderou sobre a qualidade das auto e hetero-

críticas? Na escala de 1 a 5, qual o nível de discernimento cosmoético na criticidade pessoal? 

 

A. L. 
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H I P E R F O C A G E M    A L I E N A N T E  
( D E S V I A C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A hiperfocagem alienante é a tendência de a conscin, homem ou mulher, 

concentrar-se, de modo exagerado, em única atividade ou área da vida, geralmente a mais praze-

rosa ou motivadora no momento, esquivando-se de outras tarefas e responsabilidades proexoló-

gicas. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O elemento de composição hiper vem do idioma Grego, hyper, “acima; aci-

ma de; sobre; por cima; superiormente; muito; demais; para lá de”. Apareceu, no idioma Portu-

guês, no Século XVII. A palavra foco procede do idioma Latim, focus, “lume; fogão; fogo”. Sur-

giu no Século XVII. O sufixo agem procede do idioma Francês, age, formador de substantivos de 

base verbal ou nominal. A palavra focagem apareceu em 1958. O termo alienante deriva do idio-

ma Latim, alienans, particípio presente de alienare, “transferir para outrem o seu direito de pro-

priedade; ceder; vender; afastar; tornar estrangeiro; alterar; transtornar; perturbar; perder os senti-

dos”. Apareceu no Século XX. 

Sinonimologia: 1.  Especialismo hemiplégico. 2.  Hiperfocagem míope.  

Neologia. As duas expressões compostas hiperfocagem alienante branda e hiperfoca-

gem alienante extrema são neologismos técnicos da Desviaciologia. 

Antonimologia: 1.  Megafocagem evolutiva. 2.  Megafocagem interassistencial.  

3.  Equilíbrio proexológico. 4.  Desfocagem. 

Estrangeirismologia: o workaholism; a dedicação fulltime em área específica da vida;  

o leitmotiv deslocado; a busca pelo estado de flow; a mindfullness. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à organização evolutiva pessoal. 

Coloquiologia. O critério inteligente na tomada de decisões: – Não se deve desvestir  

o santo para vestir outro. 

Citaciologia: – O bicho-da-seda emaranha-se em seu trabalho: nele se sufoca (Michel 

de Montaigne, 1533–1592).  

Ortopensatologia. Eis duas ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao as-

sunto: 

1.  “Especialismo. O especialista tende a se apaixonar pelo objeto dos seus estudos, le-

vando-o à estagnação pesquisística redutora do ponto de vista atacadista, panorâmico e priori-

tário”. 

2.  “Internet. A Internet pode ser instrumento útil à conscin escritora, por exemplo, 

quando determinados vocábulos não são encontrados nos dicionários de sinônimos, contudo,  

a dedicação excessiva a pesquisas fúteis pode constituir um desviacionismo óbvio do megafoco 

intelectual”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Desviaciologia; o holopensene pessoal da alie-

nação; a falta da autopensenização cosmovisiológica; o monoideísmo autopensênico; os mono-

pensenes; a monopensenidade; o materpensene patológico; a dificuldade em fazer a mudança de 

bloco pensênico; a falta de dosagem dos autopensenes; a necessidade de prioropensenes; a prioro-

pensenidade. 

 

Fatologia: a hiperfocagem alienante; o autismo brando; a autofixação na zona de confor-

to; a perda da visão de conjunto; a perda do foco interassistencial; a sideração egoica; os ganhos 

secundários na priorização de determinadas tarefas; o megafoco deslocado; o deslumbramento pe-
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rante a neotarefa; o monoideísmo de tarefa específica; a monodisciplinaridade; a monodimensio-

nalidade; a monoconquista; o complexo de superioridade; a busca incessante pelo novo, circuns-

crito à mesma área; o rápido sentimento de enfado perante as tarefas; a falsa autonomia conscien-

cial; a competição interpares; a tomada de decisão de modo tendencioso; o comportamento radi-

cal do tudo ou nada; a fuga de responsabilidades; a cobrança das pessoas, amigos e familiares não 

atendidos; o comportamento neurótico; a carência monopolizadora; a autoindisciplina quanto  

à saúde holossomática; a ortorexia; a falta de Higiene Consciencial; o mundo pessoal resumido  

a determinada área da vida; o monopólio do loc externo ditando a vida humana; a atitude antipro-

éxis; a omissão deficitária nas demais áreas da vida; o desequilíbrio proexológico; o estresse ne-

gativo; a dependência de superestímulos para se automotivar; o vício da adrenalina; a perda do 

prumo consciencial; a dificuldade em abrir mão da posição e do poder; a necessidade do reconhe-

cimento alheio; a adicção acadêmica; a egomotivação; o abandono parental devido à excessiva 

jornada de trabalho; a falta do desconfiômetro; a utilização de determinada especialidade ou teo-

ria ao modo de panaceia universal; o materialismo; a hiperfocagem na dimensão física; a dosa-

gem da autodisponibilidade; a hiperfocagem necessária da equipe de enfermagem no plantão da 

Unidade de Terapia Intensiva (UTI); a hiperfocagem necessária no procedimento cirúrgico; a hi-

perfocagem necessária das profissões de alto risco; a autoconscientização dos limites pessoais;  

a inteligência sistêmica; o aproveitamento da segunda chance; a necessidade do acerto do pontei-

ro da bússola consciencial; a eutimia; a identificação da megaespecialidade proexológica sau-

dável.  

 

Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a defasa-

gem energossomática; a ausência da desassim; a hiperfocagem na dimensão extrafísica; a mono-

polização energochacral; o autassédio; a falta da parapercepção quanto à sinalética energética  

e parapsíquica pessoal apontando o autodeslocamento focal; o fechadismo quanto à possível in-

tervenção extrafísica cosmoética orientadora; o autencapsulamento mentalsomático regressivo;  

a falta da automegaeuforização. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: a necessidade do sinergismo especialismo-generalismo; a busca pelo 

sinergismo autesforço-autevolução. 

Principiologia: o princípio da convergência proexológica; o princípio da produtividade 

sadia; o princípio da responsabilidade; o princípio da autodedicação cosmoética. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) regulando as áreas da vida; o códi-

go grupal de Cosmoética (CGC) aplicado em todos ambientes conviviológicos. 

Teoriologia: a teoria do foco triplo; a teoria do megafoco evolutivo; a teoria do megafo-

co holocármico; a teoria da Invéxis; a teoria da Recéxis; a teoria do completismo existencial;  

a teoria do megafoco profissional; a teática do parassociograma; a teática do balanço existen-

cial. 

Tecnologia: a técnica da pontuação de adrenalina; a necessidade da técnica de levar tu-

do de eito; a técnica da convergência proexológica; a técnica do menos é mais; a técnica de qua-

lificar o quantificável; a técnica da primeira prioridade (pripri); a técnica saudável da saturação 

mental aplicada à projetabilidade lúcida (PL) e à escrita tarística; a técnica da mudança de bloco;  

a técnica da mudança de humor para melhor; a técnica da alternância de atividades. 

Voluntariologia: o voluntariado lacunado. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laborató-

rio conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da Auto-

proexologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório consciencioló-

gico da Autevoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmovisiologia; o Colégio Invisível da Recexolo-

gia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Pensenologia. 
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Efeitologia: o efeito desmotivador da hiperfocagem alienante do líder na equipe de tra-

balho; o efeito da hiperfocagem nos relacionamentos pessoais; o efeito gangorra da conscin ora 

sem megafoco ora hiperfocada e alienada; o efeito ectópico do autodesequilíbrio nos ambientes  

e nas pessoas ao redor; o efeito gangorra complexo de inferioridade–complexo de superioridade;  

o efeito da pressão intra e extrafísica provocado pelo descompasso das áreas da vida; o efeito ma-

léfico da omissão deficitária; o efeito da inexperiência na improdutividade. 

Neossinapsologia: as neossinapses e paraneossinapses necessárias ao reequilíbrio pro-

exológico. 

Ciclologia: o ciclo natural das empreitadas proexológicas.  

Enumerologia: a tendência de enjoar facilmente das atividades em desenvolvimento;  

a tendência de querer mostrar serviço; a tendência ao fanatismo; a tendência de supervalorizar te-

máticas específicas; a tendência de manter ideias fixas; a tendência de fazer muito barulho e obter 

pouco resultado; a tendência de ceder às pressões externas. 

Binomiologia: o binômio fluxo-foco; o binômio incompléxis-melin; o binômio monoblo-

co-monofoco; o binômio hedonismo-fuga; o binômio negligência-leniência; o binômio dosagem- 

-equilíbrio; o binômio manutenção-dinamismo. 

Interaciologia: a interação hiperfocagem alienante–desperdício energossomático; a in-

teração dosagem-limite. 

Crescendologia: o crescendo conscin sem megafoco–conscin hiperfocada–conscin me-

gafocada.  

Trinomiologia: o trinômio fechadismo-apriorismose-acomodação; o trinômio automoti-

vação-trabalho-lazer aplicado de modo equivocado; o trinômio racionalidade-logicidade-priori-

dade; o trinômio abandono-insegurança-competição. 

Polinomiologia: o polinômio (multifocal) atenção dividida–pangrafia–cosmovisão–cos-

moconsciência; o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma entrosa-

do homeostaticamente. 

Antagonismologia: o antagonismo hiperfoco alienante / hiperfoco consciente; o anta-

gonismo trabalho produtivo / trabalho alienante; o antagonismo hiperfocagem alienante / enfo-

que panorâmico; o antagonismo deslumbramento / inspiração; o antagonismo focagem egocen-

trípeta / focagem egocentrífuga; o antagonismo realidade / suposição. 

Paradoxologia: o paradoxo de a pessoa hiperfocada ser aparentemente mais produtiva;  

o paradoxo vida pública exitosa–vida privada desastrosa; o paradoxo de a pessoa hiperfocada 

não se aprofundar nos empreendimentos em geral; o paradoxo de o especialista tornar-se des-

lumbrado com outra especialidade.  

Politicologia: a monocracia; a autocracia; a egocracia; a tecnocracia; a necessidade da 

lucidocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço deslocado. 

Fobiologia: a neofobia; a proexofobia. 

Sindromologia: a síndrome da alienação consciencial; a síndrome do infantilismo;  

a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da mediocrização; a síndrome do Messias;  

a síndrome do hedonismo. 

Maniologia: a mania de falar de assunto único o tempo todo; a mania de centralizar  

o poder; a riscomania patológica; a mania de fazer tudo sob pressão; a mania de colecionar di-

plomas. 

Mitologia: o mito do profissional especialista infalível; o mito de não ser possível aten-

der bem todas as áreas da vida. 

Holotecologia: a antissomatoteca; a convivioteca; a higienoteca; a laboroteca; a maturo-

teca; a proexoteca; a psicossomatoteca; a prioroteca. 

Interdisciplinologia: a Desviaciologia; a Mesmexologia; a Parapatologia; a Megafoco-

logia; a Autorganizaciologia; a Proexologia; a Priorologia; a Autodiscernimentologia; a Cosmovi-

siologia; a Interassistenciologia; a Coerenciologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin monovalente; a conscin multívola; a conscin entusiasta; a cons-

cin monofásica; a pessoa acrítica; a conscin energívora; a conscin conservantista; a conscin retró-

grada. 

 

Masculinologia: o autista consciencial; o incompletista; o estacionado; o homem-máqui-

na; o megalomaníaco; o profissional liberal; o falso bem-sucedido; o eco-chato; o projetor des-

lumbrado; o adicto; o estressado; o teoricão; o fanático; o profissional expert desequilibrado;  

o profissional dificultoso; o voluntário workaholic; o multibitolado; o pseudocompletista intransi-

gente; o sedentário; o dono da verdade absoluta; o sabichão; o monomaníaco. 

 

Femininologia: a autista consciencial; a incompletista; a estacionada; a mulher-máqui-

na; a megalomaníaca; a profissional liberal; a falsa bem-sucedida; a eco-chata; a projetora des-

lumbrada; a adicta; a estressada; a teoricona; a fanática; a profissional expert desequilibrada;  

a profissional dificultosa; a voluntária workaholic; a multibitolada; a pseudocompletista intransi-

gente; a sedentária; a dona da verdade absoluta; a sabichona; a monomaníaca. 

 

Hominologia: o Homo sapiens incompletista; o Homo sapiens antiprofessionalis; o Ho-

mo sapiens inordinatus; o Homo sapiens aprioristicus; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens 

flexibilis; o Homo sapiens adaptabilis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: hiperfocagem alienante branda = a dedicação exclusiva temporária à es-

crita da dissertação de mestrado, sem atender às outras áreas da vida; hiperfocagem alienante ex-

trema = a dedicação exclusiva e exaustiva ao voluntariado, sem atender à manutenção básica de 

saúde, provocando ataque do miocárdio.  

 

Culturologia: a cultura do triunfalismo; a cultura da competição; a cultura do imedia-

tismo; a cultura da instantaneidade. 

 

Causas. Eis listadas, em ordem alfabética, 11 possíveis causas da hiperfocagem alie-

nante:  

01. Alienação: tendência a viver no “mundo da lua”; transtorno de déficit de atenção 

(TDA), com variante do distúrbio de hiperatividade (DH); fuga às responsabilidades.   

02. Apriorismose: falta de abertismo consciencial. 

03. Autodesorganização: ausência de disciplina e prioridade para levar de eito todas as 

áreas da vida. 

04. Carência: hiperfoco nas necessidades não atendidas de modo recorrente. 

05. Conforto: utilização da lei do maior esforço para a zona de sucesso, em contraparti-

da à utilização da lei do menor esforço para as demais áreas da vida. 

06. Fanatismo: tendência de supervalorizar cegamente pessoas, ideias ou projetos.  

07. Ignorantismo: falta de capacidade em dosar os próprios limites. 

08. Infantilismo: posturas radicais de 8 ou 80; querer fazer somente o prazeroso. 

09. Monovisão: incapacidade de considerar outras possibilidades ou áreas de estudos. 

10. Pseudautonomia: ânsia pelas soluções imediatas, agindo a partir de decisões arbi-

trárias.  

11. Status: busca pelo prestígio e pelo reconhecimento dos pares ao eleger determinada 

área da vida para investir e ter sucesso.  

 

Efeitos. Eis, listados em ordem alfabética, 5 efeitos deletérios, diretos e indiretos da hi-

perfocagem alienante: 
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1.  Ansiedade: excitabilidade; insônia; depressão; tendência à bipolaridade; vida sob 

pressão e estresse criado pela própria pessoa.  

2.  Descrédito: falta de confiança entre os pares devido às instabilidades constantes da 

vida.  

3.  Doença: holossoma desequilibrado pelas pressões e falta de cuidados.   

4.  Melin: percepção tardia da falta de priorização evolutiva. 

5.  Paralisação: aparente sucesso em determinada área da vida paralisando a evolução 

das demais áreas.  

 

Terapeuticologia. Eis, listadas em ordem alfabética, 10 atitudes, condições ou posturas 

renovadoras para ajustar a megafocagem consciencial: 

01.  Autenticidade: admitir os próprios limites para si e para os outros; analisar com cal-

ma cada nova proposta; saber dizer não. 

02.  Autorganização: planificar a proéxis de modo equilibrado e contínuo. 

03.  Interassistencialidade: manter o megafoco interassistencial.  

04.  Manutenção: ter lucidez para manter-se no foco prioritário, do ponto de vista evolu-

tivo e cosmoético.   

05.  Materpensene: utilizar o materpensene saudável como alavanca para outras áreas 

da vida.   

06.  Megaeuforização: utilizar o estado da máxima euforia equilibrada, em favor da in-

terassistencialidade.  

07.  Megatrafor: empregar o megatrafor para suprir as áreas ainda em desenvolvimento. 

08.  Ortorrealismo: fazer o autenfrentamento cosmoético da realidade; viver no presen-

te do aqui e agora multidimensional.   

09.  Prioridade: elencar as prioridades do momento evolutivo sem descalçar outras áre-

as da vida; planejar o tempo, as energias e o espaço mental para cada atividade.  

10.  Valores: revisar valores conscienciais incluindo a variável do autorrevezamento 

multiexistencial.  

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a hiperfocagem alienante, indicados para a expansão das 

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

01.  Alienação:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

02.  Apriorismose:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Aproveitamento  do  tempo:  Autoproexologia;  Homeostático. 

04.  Atitude  antiproéxis:  Proexologia;  Nosográfico. 

05.  Autodesorganização:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06.  Autodispersividade:  Autexperimentologia;  Nosográfico. 

07.  Conscin  sem  megafoco:  Caracterologia;  Nosográfico. 

08.  Deslumbramento  projetivo:  Projeciologia;  Nosográfico. 

09.  Dosagem:  Experimentologia;  Neutro. 

10.  Escala  das  prioridades  evolutivas:  Evoluciologia;  Homeostático. 

11.  Limite  inteligente:  Holomaturologia;  Homeostático. 

12.  Profissional  dificultoso:  Conviviologia;  Nosográfico. 

13.  Pseudobem:  Autodiscernimentologia;  Nosográfico. 

14.  Realismo  cosmoético:  Lucidologia;  Homeostático. 

15.  Workaholism:  Parapatologia;  Nosográfico. 
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CADA  MOMENTO  EVOLUTIVO  REQUER  NOVO  EMPREEN-
DIMENTO  INTERASSISTENCIAL.  A  PARTIR  DA  MEGAFOCA-
GEM  COSMOÉTICA  É  POSSÍVEL  EQUILIBRAR  AS  ÁREAS  

DA  VIDA  A  FIM  DE  MANTER  O  PRUMO  PROEXOLÓGICO. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já ajustou a direção do megafoco para o atual 

momento evolutivo?  Quais foram os ganhos evolutivos ao utilizar a megafocagem lúcida? 
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H I P E R P O L I G L O T I S M O  
( P O L I G L O T I S M O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O hiperpoliglotismo é a condição, qualidade ou característica de a conscin, 

homem ou mulher, utilizar-se do polinômio das habilidades linguísticas compreensão escrita– 

–compreensão auditiva–produção escrita–produção oral em 6 ou mais idiomas, incluindo a lín-

gua materna. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição hiper vem do idioma Grego, hyper, “acima; aci-

ma de; sobre; por cima; superiormente; muito; demais; para lá de”. Apareceu no idioma Portu-

guês no Século XVII. O termo poliglota deriva do idioma Francês, polyglotte, “quem fala diver-

sos idiomas”, derivado do idioma Latim Científico, polyglóttus, e este do idioma Grego, polyglot-

tos, “que pronuncia muitos oráculos; que fala muitas línguas”. Apareceu no Século XVIII. O sufi-

xo ismo procede do idioma Grego, ismós, “doutrina; escola; teoria ou princípio artístico, filosófi-

co; político ou religioso; ato, prática ou resultado de; peculiaridade de; ação; conduta; hábito ou 

qualidade característica de; quadro mórbido; condição patológica”. A palavra poliglotismo surgiu 

no Século XIX. O termo hiperpoliglotismo apareceu no Século XX. 

Sinonimologia: 1.  Hiperpoliglotia. 2.  Superdotação poliglótica. 3.  Tesauro cerebral 

multilíngue. 4.  Autopolineuroléxico omnicultural. 

Neologia. As duas expressões compostas hiperpoliglotismo disfuncional e hiperpoliglo-

tismo funcional são neologismos técnicos da Poliglotismologia. 

Antonimologia: 1.  Multilinguismo; plurilinguismo; poliglotismo. 2.  Bilinguismo; equi-

linguismo; sesquilinguismo. 3.  Monoglotismo; monoidiomatismo; monolinguismo; unilinguis-

mo. 4.  Monodotação linguística. 5.  Semilinguismo. 6.  Hipoglotismo. 

Estrangeirismologia: o nec plus ultra do poliglotismo; a hyperpolyglottery; a Sprach-

gefühl; o trotamundismo multicultural; a patchwork of proficiencies; o massimo poliglottismo;  

o savoir faire philologique; o Common European Framework (CEF) of Reference for Languages 

como critério seguro para a determinação da proficiência linguística. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao emprego da megaeumatia idiomática paragenética. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares oportunos: – Hiperpoliglotismo: 

genialidade multidiomática. Hiperpoliglotismo significa hiperconectividade. Hiperpoliglotismo: 

potencial hiperassistencial? 

Citaciologia. Eis citação do hiperpoliglota Erik Gunnemark (1918–2007): – Se você ler 

ou escutar que alguém fala um grande número de idiomas, por exemplo, vinte ou mais, você deve 

sempre ficar um pouco cético. 

Filosofia: a Holofilosofia; o Universalismo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do hiperpoliglotismo; o holopensene do poliglotis-

mo profissional; o holopensene retroalimentador do hiperpoliglotismo; o holopensene pessoal 

universalista; o holopensene pessoal lucidogênico; o holopensene pessoal parapedagógico; o ho-

lopensene pessoal lexicológico; a imersão no holopensene do idioma; o materpensene filológico; 

os lexicopensenes; a lexicopensenidade; os orismopensenes; a orismopensenidade; os ortopense-

nes; a ortopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade. 

 

Fatologia: o hiperpoliglotismo; a quantificação da qualidade poliglótica; a abordagem 

atacadista às línguas; a superação do oba-oba no aprendizado de idiomas; o megautodidatismo 

idiomático; a transferência do conhecimento linguístico de 1 idioma ao outro; a intenção de ler os 
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repositórios da sabedoria terrestre no idioma original; a leitura onívora; o fato de todas as cons-

cins nascerem poliglotas em potencial; o extrapolacionismo poliglótico; a fantasia dos relatos so-

bre fluência falada e escrita em dezenas de idiomas; a relação inversamente proporcional entre  

o aprendizado de grande número de línguas e a proficiência; a limitação do número de línguas na 

memória ativa; a relatividade dos critérios de proficiência idiomática; o padrão de conhecimento 

linguístico sendo a leitura e a tradução até o Século XIX; o padrão de conhecimento linguístico 

sendo a conversação oral no início do Século XXI; os estudos acadêmicos focados no bilinguismo 

em detrimento do hiperpoliglotismo devido ao padrão do falante nativo; o conhecimento idiomá-

tico mais profundo do hiperpoliglota perante o falante nativo médio; o mentalês; o megafoco me-

gagescônico determinando os idiomas a serem assimilados; o ego linguístico; o vínculo multifor-

me com as línguas; as idiossincrasias linguísticas; o exercício do poliglotismo condicionando as 

escolhas pessoais; o arquétipo do hiperpoliglota; as nosografias psiquiátricas restritas a 1 idioma; 

a evitação da ociosidade da habilidade consciencial para o aprendizado de múltiplas línguas;  

a inevitabilidade da vivência do autopolineuroléxico na evolução da conscin pré-serenona; o en-

riquecimento da língua materna; o suprassumo do hiperpoliglotismo sendo o aperfeiçoamento fi-

lológico dos idiomas; a maxiproéxis pessoal calcada no hiperpoliglotismo. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal com lastro nas habilidades idiomáticas; o acoplamento e o desaco-

plamento áurico após os contatos interpessoais; a assim e a desassim após o trabalho intenso com 

os idiomas; o trabalho com línguas vincado na holobiografia pessoal; as raízes multimilenares do 

hiperpoliglotismo; o conhecimento da Autosseriexologia como desafio aos hiperpoliglotas; as sin-

cronicidades surpreendentes com base no emprego de múltiplos idiomas; a interassistencialidade 

multidimensional; a recuperação de cons magnos; a importância da verificação do saldo do co-

nhecimento linguístico na Ficha Evolutiva Pessoal (FEP). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo entre famílias linguísticas; o sinergismo multialfabético; 

o sinergismo aprendizado informal–aprendizado formal; o sinergismo estilo pessoal–método de 

aprendizagem; o sinergismo língua materna–línguas estrangeiras; o sinergismo habilidades lin-

guísticas passivas–habilidades linguísticas ativas; o sinergismo dos encontros de hiperpoliglotas; 

o sinergismo da maxiproéxis grupal. 

Principiologia: a relatividade do princípio do falante nativo na condição de padrão de 

qualidade linguística; o princípio da complementaridade; o princípio da descrença (PD) quanto 

às teáticas do hiperpoliglotismo; o princípio do megafoco mentalsomático; o princípio de quanto 

mais se aprende idiomas mais fácil fica aprendê-los. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado ao emprego dos idiomas. 

Teoriologia: as teorias de aquisição da linguagem; o fato de nada impedir, teoricamen-

te, o aprendizado de inúmeros idiomas; a teoria da seriéxis; a teoria da holomemória; a teoria da 

paragenética; a teoria do paracérebro; a teática da Autoparapolineurolexicologia. 

Tecnologia: a técnica da abordagem filológica aos idiomas; a técnica da autorreflexão 

de 5 horas; a técnica da minipeça no maximecanismo multidimensional interassistencial. 

Voluntariologia: o voluntariado de escopo internacional. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoética; o laboratório cons-

cienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Paragenética; o laboratório 

conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o la-

boratório conscienciológico da sinalética energética e parapsíquica; o laboratório consciencio-

lógico da autorganização. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível dos Traduto-

res; o Colégio Invisível dos Intérpretes; o Colégio Invisível dos Lexicólogos; o Colégio Invisível 

dos Filólogos; o Colégio Invisível dos Enciclopedistas. 
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Efeitologia: o efeito da autoconfiança no auto-hiperpoliglotismo; o efeito da profissão 

poliglótica na proficiência multilíngue; os efeitos potencializadores da cosmovisão linguística so-

bre a interassistencialidade; o hiperpoliglotismo como efeito do universalismo vivido; o efeito do 

hiperpoliglotimo sobre a Pré-Intermissiologia. 

Neossinapsologia: a amodularidade das neossinapses linguísticas; as neossinapses da 

plasticidade cerebral; o reforço das neossinapses criando automaticidade idiomática. 

Ciclologia: o ciclo proexológico aporte-retribuição. 

Enumerologia: o maxipoliglotismo; o megapoliglotismo; o multiequilinguismo; o mul-

tipoliglotismo; o pluripoliglotismo; o superpoliglotismo; o ultrapoliglotismo. O hiperbolismo 

glossofílico; a hipercerebração glotológica; o hiperdesenvolvimento idiomático; a hiperfagia idio-

mográfica; a hipergênese linguageira; a hipermnésia linguística; a hiperorexia linguisticológica. 

Binomiologia: o binômio tempo-prioridade; o binômio motivação-aptidão; o binômio 

interferência–code-switching; o binômio mnésico retenção-recuperação; o binômio Hermenêuti-

ca-exegese. 

Interaciologia: a interação família nuclear poliglótica–árvore genealógica poliglótica; 

a interação paragenética-nature-nurture; a interação hiperpoliglotismo–inteligência evolutiva 

(IE); a interação poliglotismo-longevidade; a interação hiperpoliglotismo–linguagem corporal;  

a interação proficiência linguística–diploma internacional; a interação conhecimento da língua–

–conhecimento da cultura. 

Crescendologia: o crescendo tribo neural–tribo paraneural; o crescendo da Escala 

Evolutiva das Consciências; o crescendo das Faixas Etárias; o crescendo da erudição linguísti-

ca; o crescendo língua esquecida–língua inativa–língua passiva–língua ativa; o crescendo poli-

glotismo-hiperpoliglotismo-conscienciês. 

Trinomiologia: o trinômio dedicação-persistência-paciência; o trinômio concentração- 

-repetição-prática; o trinômio vontade-intencionalidade-autodisciplina. 

Polinomiologia: o polinômio memória episódica–memória declarativa–memória proce-

dural–memória de trabalho; o polinômio da predisposição linguística paragenética–natureza in-

termissiva–cultura–família–educação–companhias–profissão–proéxis. 

Antagonismologia: o antagonismo multilinguismo individual / multilinguismo comuni-

tário; o antagonismo identidade multicultural / identidade extra; o antagonismo saber frases fei-

tas / saber conversar; o antagonismo conhecimento perfunctório / conhecimento profundo; o an-

tagonismo leitura lacunada / tradução do confor; o antagonismo hipoglotismo / hiperpoliglotis-

mo; o antagonismo dominância / equilíbrio. 

Paradoxologia: o paradoxo de o conhecimento profundo do idioma poder fazer o hiper-

poliglota não soar natural; o paradoxo do hiperpoliglota autista; o paradoxo do hiperpoliglota 

monocultural. 

Politicologia: a poliglotocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço linguístico. 

Filiologia: a poliglotofilia; a idiomatofilia; a glossofilia; a gramaticofilia; a bibliofilia;  

a leiturofilia; a cogniciofilia; a gnosiofilia; a xenofilia; a conscienciofilia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome do babelismo; a sín-

drome de Asperger; a síndrome do savant idiot. 

Maniologia: a glossomania; a grafomania; a lalomania; a literatomania; a logomania;  

a mitomania; a monomania; a onomatomania; a sofomania; a xenomania. 

Mitologia: o mito de o hiperpoliglota ser proficiente em todas as habilidades linguísti-

cas em todos os idiomas aprendidos; a mitificação do poliglota tornando-o hiperpoliglota; o mito 

do aprendizado cultural como critério definitivo para o conhecimento do idioma; a responsabili-

dade do hiperpoliglota autoconsciente em desmitificar o hiperpoliglotismo. 

Holotecologia: a poliglotismoteca; a idiomatoteca; a gramaticoteca; a linguisticoteca;  

a culturoteca; a cognoteca; a biblioteca; a evolucioteca; a lexicoteca; a encicloteca. 

Interdisciplinologia: a Poliglotismologia; a Filologia; a Lexicologia; a Linguisticologia; 

a Multiculturologia; a Erudiciologia; a Parapolimaticologia; a Enciclopediologia; a Cosmovisiolo-

gia; a Interassistenciologia; a Cosmoética; a Evoluciologia. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

11893 

IV.  Perfilologia 

 

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

al; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: a sumidade linguística; o arquipoliglota; o autor de Conscienciologia;  

o docente de Conscienciologia; o evoluciólogo hiperpoliglota; o guru hiperpoliglota; o hiperpoli-

glota acumulador; o hiperpoliglota aplicado; o hiperpoliglota baratrosférico; o hiperpoliglota dile-

tante; o hiperpoliglota erudito; o hiperpoliglota esforçado; o hiperpoliglota eumático; o hiperpoli-

glota explorador; o hiperpoliglota filólogo; o hiperpoliglota frustrado; o hiperpoliglota genial;  

o hiperpoliglota interfamília linguística; o hiperpoliglota intermissivista; o hiperpoliglota inver-

sor; o hiperpoliglota intrafamília linguística; o hiperpoliglota mitificado; o hiperpoliglota monoal-

fabético; o hiperpoliglota multialfabético; o hiperpoliglota multifamília linguística; o hiperpoli-

glota parapsíquico; o hiperpoliglota por lazer; o hiperpoliglota profissional; o hiperpoliglota reci-

clante; o hiperpoliglota religioso; o hiperpoliglota santificado; o hiperpoliglota semiprofissional; 

o hiperpoliglota semperaprendente; o hiperpoliglota tímido; o maratonista linguístico; o parapre-

ceptor; o preceptor; o self-made man linguístico. 

 

Femininologia: a sumidade linguística; a arquipoliglota; a autora de Conscienciologia;  

a docente de Conscienciologia; a evolucióloga hiperpoliglota; a guru hiperpoliglota; a hiperpoli-

glota acumuladora; a hiperpoliglota aplicada; a hiperpoliglota baratrosférica; a hiperpoliglota di-

letante; a hiperpoliglota erudita; a hiperpoliglota esforçada; a hiperpoliglota eumática; a hiperpoli-

glota exploradora; a hiperpoliglota filóloga; a hiperpoliglota frustrada; a hiperpoliglota genial;  

a hiperpoliglota interfamília linguística; a hiperpoliglota intermissivista; a hiperpoliglota inverso-

ra; a hiperpoliglota intrafamília linguística; a hiperpoliglota mitificada; a hiperpoliglota monoalfa-

bética; a hiperpoliglota multialfabética; a hiperpoliglota multifamília linguística; a hiperpoliglota 

parapsíquica; a hiperpoliglota por lazer; a hiperpoliglota profissional; a hiperpoliglota reciclante; 

a hiperpoliglota religiosa; a hiperpoliglota santificada; a hiperpoliglota semiprofissional; a hiper-

poliglota semperaprendente; a hiperpoliglota tímida; a maratonista linguística; a parapreceptora;  

a preceptora; a self-made woman linguística. 

 

Hominologia: o Homo sapiens polyglotticus; o Homo sapiens professionalis; o Homo 

sapiens interassistentialis; o Homo sapiens verbetologus; o Homo sapiens verbetographus; o Ho-

mo sapiens lexicologus; o Homo sapiens lexicographus; o Homo sapiens eruditus; o Homo sa-

piens philologus; o Homo sapiens polymatha; o Homo sapiens evolutiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: hiperpoliglotismo disfuncional = a superdotação poliglótica desperdiçada 

em ações automiméticas infrutíferas; hiperpoliglotismo funcional = a superdotação poliglótica 

aplicada na interassistencialidade parapsíquica cosmoética. 

 

Culturologia: a cultura hiperpoliglótica; a cultura linguística; a cultura lexicológica;  

a cultura filológica; a cultura enciclopédica; a cultura da anglofonia nativa monoglota (Ano- 

-base: 2012); a cultura do intercâmbio multidimensional de conhecimentos. 

 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o hiperpoliglotismo, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 
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01.  Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Autoportfolio  linguístico:  Inventariologia;  Neutro. 

03.  Conscienciês:  Paracomunicologia;  Homeostático. 

04.  Culturologia:  Intrafisicologia;  Neutro. 

05.  Eunuco  intelectual:  Mentalsomatologia;  Nosográfico. 

06.  Lacuna  da  formação  cultural:  Experimentologia;  Nosográfico. 

07.  Língua  materna:  Comunicologia;  Neutro. 

08.  Magnificação  mentalsomática:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

09.  Megapolivalência:  Serenologia;  Homeostático. 

10.  Mentalês:  Intraconscienciologia;  Neutro. 

11.  Monoglotismo:  Neurolexicologia;  Neutro. 

12.  Orismopensenização  prioritária:  Orismologia;  Homeostático. 

13.  Poliglotismo  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

14.  Senso  universalista:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

15.  Thesaurus  cerebral:  Polineurolexicologia;  Homeostático. 

 

O  HIPERPOLIGLOTISMO  É  A  PRIMEIRA  MANIFESTAÇÃO  

DA  ERUDIÇÃO  FILOLÓGICA.  VALE  QUALIFICÁ-LO  POR  

MEIO  DA  COSMOÉTICA  E  DA  INTERASSISTÊNCIA  PARA  

SE  ALCANÇAR  A  AUTOPARAPOLIMATIA  ENCICLOPÉDICA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já parou para pensar sobre a relevância do hiper-

poliglotismo? Quais as conclusões? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Erard, Michael; B be   o More: The Se r h for the Wor  ‟s  ost E tr or i  ry L  gu ge Le r ers; 

308 p.; 5 partes; 19 caps.; 18 citações; 3 enus.; 12 fotos; 7 gráfs.; 1 microbiografia; 1 tab.; 1 apênd.; alf.; 21,5 x 14 cm; br.; 

Free Press; New York, NY; 2012; páginas 3 a 308. 

 

O. M. 
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H I P E R S E N S I B I L I D A D E    A L I M E N T A R  
( S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A hipersensibilidade alimentar é a reação somática adversa à ingestão de 

determinados alimentos e aditivos alimentares, mediada ou não por mecanismos imunológicos, si-

nalizadora de problemas ou limites somáticos e geradora de má qualidade de vida e até dessoma 

da conscin, quando ignorada ou negligenciada.  

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição hiper vem do idioma Grego, hyper, “acima; aci-

ma de; sobre; por cima; superiormente; muito; demais; para lá de”. Apareceu no idioma Portu-

guês no Século XVII. A palavra sensibilidade procede do idioma Latim Tardio, sensibilitas, “sen-

tido; significação”, e esta de sensibilis, “sensível”. Surgiu no Século XVII. O vocábulo alimento 

deriva do idioma Latim, alimentum, “alimento; mantimento; sustento”. Os termos alimento e ali-

mentar apareceram no Século XVI.  

Sinonimologia: 1.  Hipersusceptibilidade aos alimentos. 2.  Incompatibilidade somática 

a alguns alimentos. 3.  Alergia alimentar. 4.  Intolerância alimentar.  

Antonimologia: 1.  Intoxicação alimentar. 2.  Insensibilidade alimentar. 3.  Tolerabili-

dade alimentar. 4.  Mitridização aos alimentos.  

Estrangeirismologia: os bad eating habits e as eating desorders; a alimentation santé 

para cada caso; a postura vitalizadora da mens sana in corpore sano. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto à fisiologia e limites somáticos. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Alimento: ve-

neno, remédio. 

Coloquiologia: a “tolerância zero” para os alimentos maléficos à saúde individual; a “di-

eta para toda vida”, com alegria sem alergia. 

Citaciologia: – Primum non nocere (Em primeiro lugar, não prejudicar; Hipócrates, 

460–377 a.e.c.). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal das reações alimentares adversas; os antissomato-

pensenes; a antissomatopensenidade; os patopensenes fóbicos e agressivos silenciosos influentes 

no metabolismo e biorreceptividade; os intrusopensenes; a intrusopensenidade; as alterações auto-

pensênicas derivadas das intoxicações orgânicas; os somatopensenes; a somatopensenidade; o fo-

mento à autopensenização benigna e profilática; o holopensene do autorrespeito, com nutrição 

saudável e criativa. 

 

Fatologia: a hipersensibilidade alimentar; a dificuldade de auscultar, admitir e cuidar do 

próprio corpo; as autagressões ignoradas e deliberadas; o locus de menor resistência; o órgão de 

choque; os distúrbios metabólicos inatos e adquiridos; a perda natural de enzimas digestivas ao 

longo da idade; a influência das vitaminas e minerais básicos no metabolismo; o empobrecimento 

e contaminação dos alimentos enquanto poderosos agravantes; o problema dos alimentos transgê-

nicos para o organismo humano, a exemplo do milho para os intolerantes ao glúten; a química 

contida nos alimentos enlatados, embutidos e processados; o cuidado com os alérgenos utilizados 

no preparo de alimentos e a composição do q.s.p. (quantidade suficiente para) complementar  

a fórmulas de suplementos vitamínicos, minerais, fitoterápicos e medicamentos; os temperos apa-

rentemente inócuos; as verminoses e infecções bacterianas ignoradas ou menosprezadas pela mai-

oria da população; o papel central do intestino e da imunidade nas alergias alimentares; a impor-

tância do equilíbrio ácido-base no bom funcionamento do organismo; as controvérsias sobre os 
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alimentos bons e ruins para a saúde; as toxinas contidas nos grãos e leguminosas; o perigo das 

dietas da moda e das refeições fora de casa; o cuidado para além dos rótulos e alimentos; a hipo-

glicemia reacional; a alergia alimentar múltipla e cruzada geradora de muitas restrições alimenta-

res; a alergia e a saúde mental; as alergias raras; o despreparo e ignorância da maior parte dos 

profissionais de saúde; a educação parental e midiática, em geral, criadora de padrões e comporta-

mentos alimentares anti-homeostáticos; o desafio da convivência social e mobilidade sem tantos 

transtornos; a Associação Brasileira de Alergia e Imunopatologia; o Conselho de Segurança Ali-

mentar e Nutricional (CONSEA) possibilitando a participação da Sociedade na proposição de di-

retrizes para ações na área; as Associações de Portadores de Alergia Alimentar; a Federação Na-

cional das Associações dos Celíacos do Brasil (FENACELBRA); os órgãos fiscalizadores contri-

buindo para a proteção das pessoas alérgicas; os blogs interassistenciais de alérgicos; as renúncias 

cosmoéticas em prol da autoimunidade consciencial; a dificuldade, os métodos diagnósticos e te-

rapias alternativas existentes para identificar a hipersensibilidade alimentar tardia e assintomática; 

o inescapável custo-benefício das experimentações terapêuticas; a autorresponsabilidade pelo 

bem-estar somático; o aproveitamento da sabedoria do corpo; a dieta calculada cosmoeticamente 

para atender o soma e as rotinas evolutivas; a importância da autoconscientização e autodisciplina 

alimentar para o equilíbrio dinâmico e a autossustentabilidade física na proéxis. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a auto-herança 

paragenética reveladora da qualidade de uso dos retrossomas; os auto e heterassédios quanto aos 

alimentos dificultando diagnóstico preciso; o autoparapsiquismo e amparo de saúde enquanto co-

adjuvantes na autopesquisa e tratamento da hipersensibilidade alimentar; a hipótese das idiossin-

crasias alimentares dos corpos extraterrestres manifestas nas primeiras ressomas no planeta Terra; 

a parencriptação de sinapses alimentares saudáveis para as próximas vidas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo alimentação equilibrada–cérebro feliz; o sinergismo for-

ça da vontade–força do hábito. 

Principiologia: o princípio de contra fatos não haver argumentos; o princípio ―se não 

presta  não presta mesmo‖; o princípio da economia de males; o princípio do posicionamento 

pessoal (PPP) firme pela alimentação adequada; o princípio do prazer com discernimento; o prin-

cípio da economia de males aplicada à seleção dos alimentos. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado à evitação dos alimentos- 

-problema e à nutrição adequada às necessidades individuais. 

Teoriologia: a teoria da bioacumulação alertando para os impactos da interdependência 

homem-meio ao longo da cadeia alimentar.  

Tecnologia: as técnicas da imunoterapia; as técnicas da acupuntura; as técnicas da  mi-

crofisioterapia; as técnicas da paracirurgia atuando na dessensibilização psicossomática;  

a técnica do diário alimentar; a t cnica do―isso não   para mim‖; a técnica da dieta rotativa pa-

ra profilaxia da hipersensibilidade alimentar. 

Laboratoriologia: o soma enquanto labcon a cada nova ressoma. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Serenologia. 

Efeitologia: os efeitos nocivos do trigo e farinhas refinadas, mesmo integrais ou sem 

glúten; o efeito ignorado das toxinas e propriedades farmacológicas dos alimentos; o efeito do 

desenvolvimento e intensificação das práticas energéticas assistenciais na sensibilidade alimen-

tar; o efeito das emoções e traumas nas reações alimentares; o efeito da desmitificação dos ali-

mentos-problema; o efeito homeostático da diversificação da dieta; o efeito cumulativo das roti-

nas úteis alimentares na saúde holossomática e no desempenho proexológico; o efeito da auto-

pesquisa e conhecimento somático nesta e nas próximas vidas. 

Neossinapsologia: as neossinapses do corpo convalescente; a construção de neossina-

pses a partir da reintrodução dos alimentos antes excluídos; as neossinapses oriundas da ree- 

ducação e ajustes constantes na alimentação. 
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Ciclologia: o ciclo ingestão-metabolização-excreção essencial ao funcionamento somá-

tico normal; o ciclo experimentação-ajustes; o ciclo reparação-manutenção-qualificação; o ciclo 

ignorância–aceitação–renovação de hábitos.  

Enumerologia: os exames; a autopesquisa; o diagnóstico; a neodieta; a autorreeducação 

alimentar; a recéxis; o bem-estar somático. 

Binomiologia: o binômio sintomas recorrentes–consequências danosas; o binômio iden-

tificação-intervenção; o binômio dose-frequência; o binômio concessão-limite. 

Interaciologia: a interação metabolismo-tipo-quantidade-qualidade dos alimentos; a in-

teração Genética-Paragenética; a interação Fisiologia-Parafisiologia; a interação soma-mesolo-

gia; a interação alimento-alimento; a interação aditivo alimentar–alimento; a interação alimen-

tação–condições climáticas–condições holossomáticas–contexto existencial. 

Crescendologia: o crescendo alergia alimentar–doença crônica–comorbidade.  

Trinomiologia: o trinômio informação–companhias evolutivas–dieta saudável; o trinô-

mio intolerância-alergia-idiossincrasia; o trinômio autopercepção–autocrítica–recepção de hete-

rocrítica; o trinômio motivação-alimentação-prazer. 

Polinomiologia: o polinômio identificar-testar-pesquisar-compartilhar; o polinômio 

vontade-decisão-determinação-sustentação. 

Antagonismologia: o antagonismo ausência de sintoma / presença da reação alimen-

tar; o antagonismo limiar de sensibilidade alimentar individual / potencial alergênico dos ali-

mentos; o antagonismo cuidado / negligência nutricional; o antagonismo preconceito / discerni-

mento alimentar; o antagonismo desejo / possibilidade; o antagonismo repetição / diversidade 

alimentar. 

Paradoxologia: o paradoxo de o macrossoma altamente resistente a doenças poder ser 

hipersensível a alimento comum; o paradoxo de as lacunas e bloqueios afetivos da primeira in-

fância afetarem o sistema gastrointestinal por toda vida; o paradoxo de a amplificação do traba-

lho com as energias conscienciais potencializar as mudanças metabólicas e reações alimentares; 

o paradoxo de as assins e iscagens afetarem a hipersensibilidade aos alimentos durante o perío-

do da assistência; o paradoxo de as alergias não identificadas gerarem mais alergias. 

Politicologia: as políticas públicas ainda insipientes em relação às alergias alimentares;  

a política capitalista do uso dos agrotóxicos; o Programa de Resíduos de Agrotóxicos em Alimen-

tos (PARA), da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), atuando ao modo de aliada 

do consumidor; a política da produção de alimentos orgânicos respeitosa ao soma e ao ambiente 

realizada pela microminoria dos agricultores.  

Legislogia: a lei federal N. 10674 / 2003, da obrigatoriedade da informação se contém 

ou não glúten, nos rótulos dos produtos alimentícios e a resolução federal RDC 137 / 2003, no ró-

tulo de medicamentos; a lei do maior esforço no autodiscernimento e autocontrole alimentar;  

a lei da homeostase holossomática e do equilíbrio dinâmico. 

Filiologia: a autopesquisofilia; a criticofilia; a autorrecexofilia; a autodisciplinofilia. 

Fobiologia: a tanatofobia; os medos exacerbadores da alergia alimentar. 

Sindromologia: a síndrome do intestino irritável; a síndrome do intestino solto (Leaky 

Gut Syndrome); a síndrome oral ou pólen-fruta; a síndrome do restaurante chinês; a síndrome da 

abstinência do alimento excluído; a síndrome de Dirk Hamer. 

Maniologia: a mania de alimentar-se a partir dos preconceitos e preferências; a mania de 

ingerir os mesmos alimentos (dieta monótona); a mania de priorizar a beleza, o prazer dos ali-

mentos e facilidades modernas (fast food) em detrimento das reais necessidades e limites alimen-

tares individuais. 

Mitologia: o mito do alimento e da alimentação perfeita; o mito da pureza do alimento 

orgânico; o mito da autocura sem esforços. 

Holotecologia: a culinarioteca; a dietoteca; a geneticoteca; a macrossomatoteca; a nu-

troteca; a somatoteca; a toxicoteca. 

Interdisciplinologia: a Somatologia; a Biologia Humana; a Ambiguologia; a Autopre-

venciologia; a Cosmoeticologia; a Nutrologia; a Nutrigenômica; a Homeostaticologia Holosso-

mática; a Proexologia; a Autopesquisologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: as consréus; a pessoa sensível; a personalidade insegura; a conscin estres-

sada; a conscin traumatizada; a conscin com transtorno metabólico; a conscin hedonista; a cons-

cin displicente e ignorante quanto à alimentação; o ser interassistencial.  

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o hipocondríaco; o intermissivista; o macrosso-

mata; o tenepessista; o ectoplasta; o epicon; o desperto. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a hipocondríaca; a intermissivista; a macrosso-

mata; a tenepessista; a ectoplasta; a epicon; a desperta. 

 

Hominologia: o Homo sapiens antissomaticus; o Homo sapiens autocorruptus; o Homo 

sapiens neophobicus; o Homo sapiens hostilis; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens autor-

reducator; o Homo sapiens benevolus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: hipersensibilidade alimentar imediata = aquela com reações somáticas 

após a ingestão do alimento; hipersensibilidade alimentar tardia = aquela com reações somáticas 

após dias, meses ou anos da ingestão continuada do alimento. 

 

Culturologia: a eliminação da cultura da banalização e industrialização alimentar;  

a cultura autocorrupta dos excessos; o fim da cultura riscomaníaca de comer alimentos exóticos 

potencialmente letais; o aumento da cultura socioambiental da prevenção e nutrição inteligente 

visando a qualidade de vida da população a longo prazo. 

 

Diferenciação. A hipersensibilidade alimentar abarca intolerâncias e alergias alimenta-

res, ainda confundidas ou pouco compreendidas pela população e profissionais da saúde. Eis rela-

cionados 2 itens esclarecedores das respectivas diferenças, visando a assertividade terapêutica:  

1.  Intolerância alimentar. Reação adversa a alguns alimentos sem o envolvimento de 

mecanismos imunes, ligada a anticorpos do tipo imunoglobulina G (IgG), devido a alterações me-

tabólicas congênitas ou adquiridas ou propriedades farmacológicas destes, geralmente com sinto-

mas mais tardios. Exemplo: sacarose (amidos); frutose; lactase. 

2.  Alergia alimentar. Reação imunológica anormal às proteínas de alguns alimentos, 

mediada pelos anticorpos do tipo imunoglobulina E (IgE) ou por células (mista), geralmente com 

sintomas mais agudos, imediatos e graves. Exemplo: leite, trigo, glúten, ovo, soja, milho, semen-

tes oleaginosas, frutas cítricas, peixe e frutos do mar, carne de vaca, frango. 

 

Importantes. Dentre os alimentos alérgenos, os 2 considerados mais importantes pelos 

especialistas no assunto são: 

 

1.  Leite. O homem é o único mamífero a tomar leite após o período natural de amamen-

tação. O leite de vaca é dispensável, pois além de não ser digerido pela maior parte da população, 

possui ampla gama de substâncias tóxicas e alérgicas, com efeito prejudicial e cumulativo.  

Doenças. Pode causar diversas doenças crônicas, desde distúrbios digestivos, inflama-

ções recorrentes (otites, sinusites), alergias respiratórias (bronquite, rinite, amigdalite) e alergias 

de pele (dermatites), a doenças mais graves ao modo de câncer de intestino, doença de Crohn, mal 

de Parkison, esclerose múltipla e osteoporose. 

 

2.  Glúten. A doença celíaca (DC) e a sensibilidade ao glúten não celíaca (SGNC) repre-

sentam intolerância permanente ao glúten, proteína encontrada no trigo, centeio, cevada, aveia  

e malte a qual causa danos à parede do intestino (inflamação e atrofia). 
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Doenças. Pode provocar diversas reações e patologias, tais quais dermatite herpetiforme, 

diarréia ou prisão de ventre crônicas, dores e distensão abdominal, vômito, anemia, deficiências 

nutricionais múltiplas, perda ou ganho de peso, atraso de crescimento, transtornos de humor, do-

enças autoimunes e câncer de intestino.  

Sintomas. A DC pode ser assintomática. Na SGNC, os sintomas são parecidos, entretan-

to inexistem danos no intestino e os resultados são negativos no exame de anticorpos, sendo con-

siderado diagnóstico excludente após ter sido descartada a alergia ao trigo.  

 

Reações. As manifestações usuais da hipersensibilidade alimentar podem ser grosseiras 

ou sutis e apresentar-se em outras doenças, daí a necessidade de atenção do portador e o auxílio 

de profissional habilitado para obtenção de diagnóstico correto e antecipado, diante dos 5 grupos 

de reações, listados em ordem alfabética: 

1.  Cutâneas: eczemas, dermatite atópica; manchas na pele; ressecamento da pele e ra-

chaduras; urticária e coceiras em geral, angioedema, unhas e cabelos quebradiços. 

2.  Gastrointestinais: náuseas, cólica, diarréia, prisão de ventre; gases; corrimento e pru-

rido vaginal ou anal; candidíase; refluxo esofágico; eructação; vômito; gastrite, esofagite e gas-

trenterite eosinofílica; distúrbios intestinais inflamatórios, proctite, colite. 

3.  Neurológicas e emocionais: déficit de atenção, hiperatividade, bradipsiquismo, hipo-

mnésia, enxaqueca, sonolência pós prandial, tontura, tremor, sudorese, perda da consciência, des-

maio, agressividade, depressão, ansiedade ou oscilação de humor, síndrome do pânico. 

4.  Sistêmicas: contração muscular; vasodilatação; anafilaxia ou choque anafilático; alte-

rações endócrinas; letargia, insônia, dores musculares e articulares; micção freqüente; baixa de 

energia; olheiras; síndrome fúngica e síndrome da fadiga crônica. 

5.  Vias aéreas e cardíaca: espirros; asma, rinite, rinoconjutivite, sinusite; muco, coriza, 

congestão nasal; lacrimejamento; inchaço nos lábios, língua, palato e faringe; aftas, herpes; dor de 

garganta; tosse seca ou crônica; dificuldade de respirar e engolir; edema de glote, palpitações, ar-

ritmias, taquicardia, crise hipertensiva. 

 

Etiologia. Eis, por exemplo, em ordem funcional, 5 possíveis causas da hiperpermeabili-

dade intestinal e alterações na imunidade, condições favoráveis à hipersensibilidade alimentar:  

1.  Paragenética. 

2.  Genética. 

3.  Mesologia: contato precoce com o alérgeno; falta ou má qualidade no aleitamento 

materno; poluição ambiental; industrialização (agrotóxicos, alimentos transgênicos, saborizado-

res, corantes e conservantes alimentares). 

4.  Psicossomática: traumas ou eventos emocionais significativos. 

5.  Dieta: monótona, industrializada, condimentada, com alimentos transgênicos. 

 

Terapeuticologia. Visando viver bem com a hipersensibilidade alimentar e ter bom de-

sempenho proexológico, eis 8 condutas terapêuticas e profiláticas, em ordem funcional: 

1.  Identificação. Pesquisar e identificar os alimentos-problema e tipo de reação causada 

(intolerância ou alergia) através de testes cutâneos, sanguíneos (RAST ou IgE e IgG), provocação 

oral, endoscopia com biópsia, dieta de exclusão ou alternativos como biorressonância, VEGA 

test, exames ortomoleculares de permeabilidade intestinal, minerais e metais tóxicos no orga-

nismo. 

2.  Dessensibilização. Fazer dieta de exclusão para dessensibilização do organismo  

e melhora da imunidade. 

3.  Ratificação. Realizar dieta de reintrodução, quando necessário, para ratificar a per-

manência das reações. 

4.  Adequação. Identificar dieta adequada ao caso pessoal, preferencialmente variada  

e rotativa. 

5.  Ajustes. Buscar acompanhamento médico e nutricional para corrigir os efeitos e pre-

venir novas alergias.  
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6.  Segurança. Portar cartão com restrições e kit de emergência no caso das alergias ali-

mentares. 

7.  Vigilância. Manter alerta cosmoético com a composição e higienização dos alimentos 

ingeridos. 

8.  Rotina. Efetuar manutenção de rotina alimentar adequada à condição somática indi-

vidual. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a hipersensibilidade alimentar, indicados para a expan-

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

sados: 

01.  Anticura:  Consciencioterapia;  Nosográfico.  

02.  Arbitrariedade  somática:  Somatologia;  Neutro.  

03.  Autodiscernimento  alimentar:  Mentalsomatologia;  Homeostático.  

04.  Autoidentificação  somática:  Autossomatologia;  Homeostático. 

05.  Autovigilância  ininterrupta:  Consciencioterapia;  Homeostático.  

06.  Bem-estar:  Homeostaticologia;  Homeostático.  

07.  Checkup  somático:  Profilaxiologia;  Homeostático.  

08.  Diagnóstico  diferencial:  Autodiscernimentologia;  Neutro.  

09.  Doença  psicossomática:  Parapsicopatologia;  Nosográfico. 

10.  Impossibilidade  natural:  Intrafisicologia;  Neutro.  

11.  Padrão  homeostático  de  referência:  Paraassepsiologia;  Homeostático.  

12.  Paradoxo  autodefensivo:  Paradoxologia;  Neutro.  

13.  Qualidade  de  vida  ideal:  Homeostaticologia;  Homeostático.  

14.  Sensibilidade  química  múltipla:  Proxemicologia;  Nosográfico.  

15.  Teste  da  vontade:  Voliciologia;  Homeostático.  

 

MEDIANTE  A  HIPERSENSIBILIDADE  ALIMENTAR,  URGE   
A  CONSCIN  LÚCIDA  IDENTIFICAR, ADMITIR  E  RESPEITAR  

OS  LIMITES  SOMÁTICOS  A  FIM  DE  VIVER  BEM  E  SER  

MAIS SUSTENTÁVEL  E  ASSISTENCIAL  NA  PROÉXIS.  
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já conhece e respeita os limites nutricionais indi-

viduais? Refletiu ou constatou o impacto das reações alimentares no bem-estar e autodesempenho 

proexológico?  
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H I P E R S E N S I B I L I D A D E    E L E T R O M A G N É T I C A  
( P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A hipersensibilidade eletromagnética é a enfermidade debilitante caracte-

rizada por variedade de sintomas não específicos e correlacionada ao acúmulo de exposição às ra-

diações artificiais produzidas pelas redes elétricas e pelo sistema de comunicação sem fios, geran-

do níveis de intolerância aos agentes desencadeantes, porém apresentando remissão sintomatoló-

gica após afastamento dos mesmos. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O elemento de composição hiper vem do idioma Grego, hyper, “acima; aci-

ma de; sobre; por cima; superiormente; muito; demais; para lá de”. Apareceu, no idioma Portu-

guês, no Século XVII. O vocábulo sensibilidade deriva do idioma Latim Tardio, sensibilitas, 

“sentido; significação”. Surgiu no Século XVII. O antepositivo eletro advém do Grego, elektron, 

“âmbar amarelo; eletricidade; elétrico”. Apareceu no Século XVII. O termo magnético também 

procede do idioma Grego, magnetikós, “de ou relativo a magneto”, e pelo idioma Latim, magneti-

cus, “que atrai; que tem magneto”. Surgiu no Século XVII. O vocábulo eletromagético apareceu 

no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  EHS (eletro-hyper-sensitivity). 2.  Intolerância à radiação eletromag-

nética. 3.  Alergia ao eletromagnetismo. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 3 cognatos derivados do vocábulo eletromagne-

tismo: eletromagnética; eletromagnético; eletromagneto. 

Neologia. As duas expressões compostas hipersensibilidade eletromagnética inquietante 

e hipersensibilidade eletromagnética incapacitante são neologismos técnicos da Patologia. 

Antonimologia: 1.  Sensibilidade química múltipla. 2.  Sensibilidade parapsíquica. 

Estrangeirismologia: a sobrevivência ao eletrosmog. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto aos reflexos funcionais do corpo humano. 

Coloquiologia: a sensação do(a) hipersensível de o cérebro fritar quando em exposição 

ao eletromagnetismo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autoproteção; os egopensenes; a egopensenida-

de; a sensação somática desconfortável frente aos campos eletromagnéticos sobrepondo aos bene-

fícios do holopensene sadio do local; os patopensenes gerados pelo isolamento intrafísico com-

pulsório; a patopensenidade; a busca incessante pelo autocontrole pensênico; o holopensene de 

sustentação do cérebro atuante; o holopensene de defesa do autoparapsiquismo. 

 

Fatologia: a hipersensibilidade eletromagnética; o malestar na fase inicial sendo impre-

ciso, ambíguo e sem referenciais; a Sintomatologia difusa, subjetiva e variante entre os indivídu-

os; os sintomas misturando-se com os da intoxicação por metais pesados; o desconhecimento das 

causas do abatimento físico; a falta de parâmetros levando à dúvida de si mesma; a  ausência de 

interlocutor gerando sentimento de não ser compreendido; a perturbação progressiva à saúde, po-

rém sem risco de morte; o estresse oxidante; a redução das capacidades pessoais regulares; os ró-

tulos pejorativos recebidos; o desconforto cotidiano ocultado pelo medo do ridículo; o pensamen-

to suicida; o fato de todos os organismos com vida serem sensíveis a energias eletromagnéticas 

(conscientes ou não); a sensibilidade dos pré-humanos; o fato de evitar a exposição desnecessária 

ser a melhor prevenção contra tornar-se hipersensível; as “doenças da civilização” do Século XX; 

o desconhecimento médico levando a diagnóstico psicossomático (ansiedade, estresse e / ou hipo-

condria); a falta de apoio médico e psicoterápico apropriado, em geral; a iniciativa pioneira da 
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Associação de Medicina Austríaca ao desenvolver diretriz para diagnóstico diferencial e trata-

mento da EHS; a incompreensão social; as diferentes maneiras de os hipersensíveis perceberem 

as ondas eletromagnéticas; o fato de os adultos doentes, grávidas, crianças e idosos serem propen-

sos a menor tolerância à radiação eletromagnética artificial; o mapeamento dos próprios sintomas 

quando em exposição às ondas eletromagnéticas; o fato de a sensibilidade aumentar cada vez 

mais a menores índices de contaminação eletromagnética; a evitação de locais insalubres eletro-

magneticamente; os perigos da “Era do sem Fio”; o potencial risco cancerígeno; o número cres-

cente de eletrossensíveis; a garantia de “zonas brancas” (isentas de poluição eletromagnética) en-

quanto meta mínima de proteção social. 

 

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

discriminar as repercussões somáticas para garantir a validade da sinalética energética e parapsí-

quica conquistada; o autoparapsiquismo empregado no enfrentamento das idiossincrasias pesso-

ais; os prejuízos causados à holomnemônica; o bloqueio exógeno da conexão paracérebro-cére-

bro; os distúrbios somáticos podendo interferir na usabilidade do paramicrochip; a investigação 

sobre a relação macrossoma–hipersensibilidade eletromagnética; as evitações dos pertúrbios am-

bientais na prática diária da tenepes; as reverberações da ectoplastia; a hiperacuidade no bloqueio 

da ação dos assediadores na intensificação do malestar olfativo; a convocação constante pelo so-

ma ao autodesassédio; a busca pela imperturbabilidade consciencial a partir do autocontrole dos 

incômodos somáticos. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo (poluição) sonora-química-eletromagnética-luminosa;  

o sinergismo malestar-patopensenidade. 

Principiologia: o princípio da precaução; o princípio da descrença (PD). 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) incluindo cláusulas antiautovitimi-

zadoras; o código grupal de Cosmoética (CGC) respeitando as limitações dos portadores de EHS. 

Teoriologia: a teoria do paracérebro podendo sustentar a motivação de enfrentamento 

aos desconfortos da EHS; a teoria do efeito imediato e do efeito mediato. 

Tecnologia: a técnica da eliminação dos agentes desencadeadores da hipersessibilidade 

eletromagnética. 

Voluntariologia: a autoconscientização por parte dos voluntários da Conscienciologia 

quanto à evitação da autexposição desnecessária ao campo eletromagnético artificial. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da vida cotidiana; o laboratório 

conscienciológico da diferenciação pensênica. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Paracerebrologia; o Colégio Invisível da Mnemos-

somatologia; o Colégio Invisível da Holossomatologia. 

Efeitologia: a depressão como efeito da comorbidade difusa e não diagnosticada da ele-

trossensibilidade; os riscos dos efeitos biológicos não térmicos das emissões dos campos eletro-

magnéticos; a negação do efeito biológico do eletromagnetismo pelas autoridades, indústria e par-

te da classe médica; os efeitos antissomáticos da prolongada exposição à tecnologia sem fio. 

Neossinapsologia: a monopolização da concentração do eletrossensível no malestar pes-

soal abortando as oportunidades neossinápticas; a mudança na lógica de pensar a vida humana 

criando neossinapses evolutivas; as neossinapses autorganizativas. 

Enumerologia: a deficiência; o distúrbio; a doença; a alergia; a intolerância; a idiopatia; 

a síndrome. 

Binomiologia: o binômio segurança-saúde; o descarte do binômio somatização-hipo-

condria; o binômio redução-atenuação da exposição das conscins aos campos eletromagnéticos; 

o binômio não discriminação–integração trabalhista e social; a manutenção do bom-humor frente 

ao binômio incompreensão-ceticismo; a necessidade do binômio publicidade-informação sobre os 

riscos da contaminação eletromagnética; o binômio ordenamento territorial–planejamento ambi-

ental; o binômio sistema econômico–saúde coletiva. 
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Interaciologia: a interação sistema biológico–campo eletromagnético; a interação on-

das eletromagnéticas naturais–ondas eletromagnéticas fabricadas; a interação proxêmica-cronê-

mica; a interação sinérgica linhas de alta tensão–torres de microondas (antenas de celular);  

a interação sinérgica sensibilidade química múltipla–hipersensibilidade eletromagnética; a inte-

ração corpo-ambiente; a interação Genética-Paragenética-Mesologia. 

Crescendologia: o crescendo baixa sensibilidade–sensibilidade moderada–alta sensibi-

lidade. 

Trinomiologia: o descarte do trinômio pseudodoença-pseudocausa-autossugestão; o tri-

nômio investigar-compreender-acompanhar o impacto na saúde pública e na integração social 

das pessoas EHS; o trinômio efeitos imediato-mediato-tardio; o trinômio curto prazo–médio pra-

zo–longo prazo; o trinômio (sistema de) avaliação–prevenção–gestão de risco no contexto labo-

ral relacionado com a poluição eletromagnética; o trinômio prevenção-diagnóstico-tratamento;  

o trinômio eliminação-evitação-redução da exposição aos campos eletromagnéticos. 

Antagonismologia: o antagonismo direito à saúde e integridade física / direito à liber-

dade de comunicação presente na regulamentação dos limites de expansão dos campos eletro-

magnéticos. 

Paradoxologia: o paradoxo de o soma rústico subjugar a consciência sofisticada. 

Politicologia: a necessidade de políticas nacionais para melhoria da saúde pública, no 

âmbito do controle da poluição eletromagnética. 

Legislogia: a lei de causa e efeito. 

Fobiologia: a nomofobia. 

Sindromologia: a síndrome de intolerância a campos eletromagnéticos; a síndrome do 

sapo cozido. 

Maniologia: a infomania; a mania de tapar o sol com a peneira. 

Mitologia: o mito de os campos eletromagnéticos artificiais serem inofensivos. 

Holotecologia: a cronoteca; a nosoteca; a biologicoteca; a farmacoteca; a somatoteca;  

a experimentoteca; a conscienciometroteca; a psicoteca; a recexoteca. 

Interdisciplinologia: a Patologia; a Proxemicologia; a Epigenética; a Somatologia;  

a Cerebrologia; a Eletrofisiologia; a Psiconeuroimunologia; a Paracerebrologia; a Parageneticolo-

gia; a Consumismologia; a Economia; a Politicologia; a Prevenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a massa humana impensante; a personalidade robotizada; as pessoas incau-

tas; as personalidades desprevenidas; a conscin eletronótica; a conscin vítima dos modismos da 

época; a conscin casca grossa; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser interassistencial. 

 

Masculinologia: o eletrossensível; o eletro-hipersensível (EHS); o infomaníaco; o aco-

plamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodeci-

sor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; 

o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; 

o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor;  

o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o ma-

xidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o proje-

tor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o enciclopedista; o voluntário; o tocador 

de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a eletrossensível; a eletro-hipersensível; a infomaníaca; a acoplamentis-

ta; 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 ma-
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xidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pro-

jetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a enciclopedista; a voluntária; a tocado-

ra de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens terrenus; o Homo sapiens ingennus; o Homo sapiens 

sensibilis; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens experimenta-

tor; o Homo sapiens investigator; o Homo sapiens technologus; o Homo sapiens recyclans. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: hipersensibilidade eletromagnética inquietante = aquela limitadora do 

acesso da conscin a alguns locais públicos ou privados, contudo mantendo a capacidade de cum-

prir os compromissos pessoais estudantis, profissionais ou sociais, apesar do desassossego frente 

aos agentes agressores; hipersensibilidade eletromagnética incapacitante = aquela impedidora de 

a conscin manter os compromissos pessoais estudantis, profissionais ou sociais, pela deficiência 

anatômica ou funcional, definitiva, adquirida pela exposição contínua e prolongada aos agentes 

agressores. 

 

Culturologia: a cultura da Prevenciologia. 

 

Sintomas. Conforme as pesquisas da Sintomatologia, eis, na ordem alfabética, 70 exem-

plos de sinalizadores da EHS, os quais se manifestam com a proximidade de aparelhos elétricos, 

transformadores, fios de alta tensão, antenas de telefonia móvel e instrumentos com tecnologia 

sem fio, variando em modalidades e intensidades quanto à suscetibilidade e capacidade adaptativa 

individuais, considerando ainda a ausência de demarcação clara para outras enfermidades: 

01. Acúfeno: zumbido. 

02. Alergia. 

03. Ansiedade. 

04. Aperto na nuca. 

05. Ardência no corpo: articulações; pescoço; pernas; mãos; pés. 

06. Ardor nos olhos. 

07. Asma. 

08. Aumento da sensibilidade química (em média, 80% das pessoas com sensibilidade 

química múltipla tem também sensibilidade eletromagnética). 

09. Baixa do sistema imunológico. 

10. Bradicardia. 

11. Bronquite. 

12. Cãibra noturna. 

13. Cansaço crônico: fraqueza extrema; debilidade; fadiga aguda. 

14. Catarata. 

15. Compressão no alto da cabeça (sutura coronal). 

16. Congestão nasal. 

17. Depressão. 

18. Desconcentração. 

19. Desequilíbrio. 
20. Desordem: dos pensamentos; degenerativa no cérebro. 

21. Desorientação. 

22. Deterioração da visão. 

23. Dificuldade em respirar. 

24. Diminuição: da libido; do sêmen. 

25. Dislexia: dificuldade com a leitura. 

26. Distúrbio da tiroide. 
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27. Dor: de cabeça; abdominal; nos dentes; nas costas; no quadril; nos músculos; nas 

articulações; nos textículos ou ovários; nos olhos. 

28. Enxaqueca. 

29. Epilepsia. 

30. Espasmo muscular. 

31. Fibromialgia. 

32. Floaters: moscas volantes. 

33. Formigamento. 

34. Fragilidade capilar. 

35. Glaucoma. 

36. Hiperatividade. 

37. Hipomnésia: perda de memória. 

38. Hipotermia: mãos e pés frios; rigidez muscular. 

39. Infecções: suscetibilidades à infecção; infecções recorrentes. 

40. Irritabilidade: alterações comportamentais (particularmente em crianças). 

41. Lentidão: preguiça. 

42. Leucemia infantil. 

43. Má circulação sanguínea. 

44. Metabolismo do açúcar alterado. 

45. Náuseas. 

46. Nervosismo. 

47. Palpitações. 

48. Peito apertado. 

49. Perda de apetite. 

50. Perturbação do sono (insônia). 

51. Pneumonia. 

52. Pressão: alta ou baixa. 

53. Problemas digestivos. 

54. Reações dermatológicas: vermelhidão; ardência; sensação de queimadura; prurido; 

erupção cutânea. 

55. Ressecamento: lábios; língua; boca; olhos. 

56. Reumatismo. 

57. Rubor facial. 

58. Sangramento nasal. 

59. Sede. 

60. Sensação: de disparo no coração; de queimação. 

61. Sinusite. 

62. Suores noturnos. 

63. Taquicardia. 

64. Tosse. 

65. Transtornos das funções motoras: tempo de reação; reflexos alterados. 

66. Tremores. 

67. Tristeza: sem motivo aparente. 

68. Tumores. 

69. Urinação: frequente; incontinência. 

70. Vertigem: tontura. 

 

Limitações. As conscins acometidas pela EHS, devido ao conjunto de sintomas físicos 

ativado pela proximidade da poluição eletromagnética, sofrem alterações profundas na própria vi-

da ao enfrentarem, frequentemente, limitações no acesso a muitos locais públicos e privados, ao 

modo desses 11 listados alfabeticamente: 

01. Aeroportos. 

02. Bibliotecas. 
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03. Cafés. 

04. Habitações. 

05. Hospitais. 

06. Livrarias. 

07. Lojas. 

08. Salas de aula. 

09. Shoppings. 

10. Supermercado. 

11. Transportes públicos. 

 

Evidências. Embora não se disponha de provas científicas (Data-base: 2015) demons-

trando causalidade direta entre sintomas e contaminação eletromagnética, há diversos artigos  

e manifestos científicos de alerta sobre as doenças ambientais advindas das redes elétricas de alta 

tensão e das microondas em crescente desenvolvimento junto à tecnologia sem fios, considerada  

a epidemia do Século XXI. 

 

Prevenciologia. Atinente à Determinologia, existem providências de fáceis implemen-

tações capazes de oferecer condição de vida melhor às conscins com EHS, por exemplo, as 4 lis-

tadas, a seguir, em ordem alfabética: 

1.  Autodesintoxicação: alimentação saudável (orgânica; fresca; evitar glúten e lactose); 

eliminação de metais pesados (amálgamas dentários; mercúrio adquirido através dos peixes); so-

no satisfatório (dormir no escuro absoluto). 

2.  Distanciamento: linhas de alta voltagem subterrâneas ou aéreas; transformadores elé-

tricos; subestações; lâmpadas fluorescentes; emissores ou aparelhagens sem fio (mouse; teclado; 

celular; telefone sem fio; antenas de estação de telefonia celular; rádio; TV; roteadores wireless; 

Wi-Fi). 

3.  Evitação: objetos metálicos no interior da casa; uso de joias; laptop no colo. 

4.  Limpeza eletromagnética: controle da eletricidade suja de toda a residência com uti-

lização de filtros próprios; aterramento; corte da energia no quarto de dormir durante o sono; reti-

rada de rádios, relógios, TVs e telefones do quarto de dormir; eliminação de cobertores elétricos. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com hipersensibilidade eletromagnética, indicados para a ex-

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

ressados: 

01.  Aberração  antifisiológica:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Antagonismo  bem-estar  /  malestar:  Psicossomatologia;  Neutro. 

03.  Antienvelhecimento  cerebral:  Gerontocerebrologia;  Homeostático. 

04.  Autovigilância  ininterrupta:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

05.  Comorbidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06.  Diagnóstico  diferencial:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

07.  Efeito  antissomático  do  Wi-Fi:  Profilaxiologia;  Nosográfico. 

08.  Fato  interveniente:  Vivenciologia;  Neutro. 

09.  Idiossincrasia  cultural:  Multiculturologia;  Neutro. 

10.  Ignorância  ignorada:  Autenganologia;  Nosográfico. 

11.  Incompatibilidade  intersomática:  Somatologia;  Neutro. 

12.  Megaperigo  dos  efeitos  mediatos:  Paracronologia;  Nosográfico. 

13.  Paradoxo  autodefensivo:  Paradoxologia;  Neutro. 

14.  Prejuízo  sorrateiro:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15.  Sensibilidade  química  múltipla:  Proxemicologia;  Nosográfico. 
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IMPORTA  RECONHECER  O  GRANDE  AVANÇO  TECNOLÓ-
GICO  DA  COMUNICAÇÃO  SEM  FIO.  PORÉM,  URGE  MAIOR  

INVESTIMENTO  EM  PESQUISAS  NA  BUSCA  DE  EFICAZES 

ALTERNATIVAS  VISANDO  GARANTIR  SAÚDE  AMBIENTAL. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite existirem compassageiros evolutivos 

acometidos pela EHS? Se já percebeu em você algum desconforto físico ou psicossomático quan-

do exposto a campos eletromagnéticos artificiais, tomou alguma providência? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Lopes, Eugénio; Que Futuro!!! Os Efeitos da Poluição Eletromagnética sobre a Saúde; revisora Fernan-

da Regina Braga; 368 p.; 12 caps.; 75 enus.; 22 fotos; 6 gráfs.; 20 ilus.; 19 tabs.; 10 websites; glos 82 termos; 6 vídeos; 

192 refs.; alf.; 16 x 23 cm; br.; Schoba; São Paulo, SP; 2014; páginas 15 a 22 e 139 a 153. 

2.  Saunders, Thomas; A Síndrome do Sapo Cozido: Sua Saúde e o Ambiente que construímos (The Boiled 

Frog Syndrome); trad. Okky de Souza; 312 p.; 10 caps.; 13 enus.; 2 grafos estelares; 15 ilus.; 4 perguntas; 3 siglas; 341 
refs.; 23 x 16 cm; br.; Cultrix; São Paulo, SP; 2004; páginas 17, 18, 44 e 85 a 173. 

 

Webgrafia  Específica: 
 

1.  Anselmo, Caroline Wanderley Souto Ferreira; et al.; Possíveis Efeitos Adversos dos Campos Eletromag-

néticos (50 / 60 Hz) em Humanos e em Animais; Artigo; Ciência & Saúde Coletiva; Revista; Vol. 10; S-0, September-
December, 2005; 14 p.; 1 E-mail; 1 enu.; 115 refs.; Associação Brasileira de Saúde Coletiva; Rio de Janeiro, RJ; ISSN 

1413-8123; Scielo; disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S1413-81232005000500010>; acesso em: 05.11.14. 

2.  Brasil 247: O seu Jornal Digital 24 Horas por Dia, 7 Dias por Semana; Antenas Humanas – Os Riscos 

das Radiações Eletromagnéticas; 3 fotos; 22.05.12; disponível em: <http://www.brasil247.com/pt/247/revista_oasis/60 

275/Antenas-humanas---os-riscos-das-radia%C3%A7%C3%B5es-eletromagn%C3%A9ticas.htm>; acesso em: 17.10.14. 

3.  Esteves, Alexandre; Wi-Fi: Uma Ameaça Invisível mas Omnipresente para o Futuro da Espécie; Prisão 
Planetária: Em Busca da Verdade do Conhecimento; Seção: Conspiração; 07.07.14; 1 foto; 1 gravação de entrevista: 

Barrie Trower; disponível em: <http://prisaoplanetaria.com/2014/07/07/wi-fi-uma-ameaca-invisivel-mas-omnipresente-

para-o-futuro-da-especie/#prettyPhoto>; acesso em: 17.10.14. 

4.  Guideline of the Austrian Medical Association (ÖAK) for the Diagnosis and Treatment of EMF – Rela-

ted Health Problems and Illnesses (EMF Syndrome); Consensus Paper of the Austri   Me i     sso i tio ‟s EMF 

Working Group (ÖÄK AG-EMF); 03.03.12; Vienna; 1 algoritmo; 1 cronologia; 19 enus.; 1 questionário; 34 refs.; dispo-
nível em: <http://freiburger-appell-2012.info/media/EMF%20Guideline%20OAK-AG%20%202012%2003%2003. pdf>; 

acesso em: 17.10.14. 
5.  Lopes, Eugénio de Carvalho; Poluição Eletromagnética e nossa Saúde; 1 E-mail; 4 enus.; 1 vídeo; 20 

websites; 01.04.12; <disponível em: <http://camposeletromagneticos.wordpress.com/>; acesso em: 18.10.14. 

6.  Parsons, Susan; Living with Electrohypersensitivity: A Survival Guide; Weep: The Canadian Initiative to 
Stop Wireless, Electric, and Electromagnetic Pollution; 2 citações; 16 enus.; 5 fichários; 1 tab.; 19 websites; 10 refs.; 

disponível em: <http://www.weepinitiative.org/livingwithEHS.html>; trad. Milton A. S. em: <http://eletromageneticosen 

sivel.wordpress.com/2013/09/12/hiper-sensibilidade-eletromagnetica-guia-de-sobrevivencia/>; acesso em: 17.10.14. 
7.  Tarantino, Mônica; Os Eletrossensíveis; IstoÉ - Independente; Seção: Medicina & Bem-Estar; Ed. 2.336; 

29.08.14; 1 enu.; 3 foto; 1 ilus.; disponível em: <http://www.istoe.com.br/reportagens/380015_OS+ELETROSSENSIVE 

IS>; acesso em: 17.10.14. 
8.  Idem; Wi-Fi – A Thalidomide in the Making. Who Cares?; Artigo; EM Radiation Research Trust; 17  

p.; 10 enus.; 6 estatísiticas; 3 ilus.; 23 refs.; disponível em: <http://www.radiationresearch.org/ima ges/RRT_articles/ 

WiFi%20-%20a%20Thalidomide%20in%20the%20making%20-%20who%20cares.pdf>; acesso em: 14.10.14. 

 

R. N. 
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H I P O A C U I D A D E    E X T R A F Í S I C A  
( A U T O L U C I D O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A hipoacuidade extrafísica é o estado de baixa lucidez da conscin projeta-

da, gerando perda de oportunidades evolutivas. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O prefixo hipo procede do idioma Grego, hupó, “sob; debaixo de; embai-

xo”. O termo acuidade vem do idioma Latim, acuitas, de acutus, “agudo”, através do idioma 

Francês, acuité, “sabor azedo, picante; qualidade do que é agudo, e por extensão, aplicado a qua-

lidades intelectuais; fineza; penetração do olhar”. O prefixo extra provém do mesmo idioma La-

tim, extra, “na parte de fora; além de”. O vocábulo físico procede igualmente do idioma Latim, 

physicus, derivado do idioma Grego, physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. 

Sinonimologia: 01.  Hipolucidez extrafísica. 02.  Autoinconsciência extrafísica. 03.  Au-

toparaimperceptibilidade extrafísica. 04.  Obnubilação extrafísica. 05.  Impercuciência extrafísica. 

06.  Obtusidade extrafísica. 07.  Alheamento extrafísico. 08.  Baixa lucidez extrafísica. 09.  Hipo-

agudeza extrafísica. 10.  Hipodiscernimento extrafísico. 

Neologia. As 3 expressões compostas hipoacuidade extrafísica, hipoacuidade extrafísica 

mínima e hipoacuidade extrafísica máxima são neologismos técnicos da Autolucidologia. 

Antonimologia: 01.  Hiperacuidade extrafísica. 02.  Hipoacuidade intrafísica. 03.  Auto-

parapercepção do estado projetado. 04.  Autoconsciência extrafísica. 05.  Autolucidez extrafísica. 

06.  Percuciência extrafísica. 07.  Autoparaperceptibilidade da conscin projetada. 08.  Vigília ex-

trafísica. 09.  Autodespertamento extrafísico. 10.  Paralucidez. 

Estrangeirismologia: o blurring da autolucidez extrafísica; a ausência da extraphysical 

selfawareness; o Projectarium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à Autolucidologia Extrafísica. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Autolucidologia Extrafísica; os oniropensenes; 

a oniropensenidade; os hipnopensenes; a hipnopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; 

a carência de lucidopensenes; a ausência da lucidopensenidade; os monoideísmos pensênicos;  

a dificuldade na fixação dos mnemopensenes; as assinaturas pensênicas projetivas semiconsci-

entes. 

 

Fatologia: os atributos mentaissomáticos obnubilados; o embotamento dos atributos 

conscienciais, subutilizados na vivência extrafísica, em comparação à vigília física ordinária; os 

condicionamentos parapsicopatológicos desencadeados pelo restringimento intrafísico; os condi-

cionamentos psicológicos impostos pelas repressões da vida humana; a psicofisiologia interferin-

do nas experiências extrafísicas; o ato de confundir as vivências extrafísicas com as vivências da 

vida humana; o esquecimento temporário da vida intrafísica nas experiências projetivas; a vida 

humana trancada; as condições redutoras da autolucidez repercutindo na acuidade da conscin pro-

jetada; a atenção saltuária; o devaneio; as evocações inconscientes; os monoideísmos; as autobce-

cações; os autassédios; o emocionalismo; os ampliadores da autolucidez contribuindo para o al-

cance da autoconsciência extrafísica; a atenção dividida; o abertismo consciencial; o continuísmo 

consciencial; a dificuldade na distinção entre a projeção semiconsciente e o sonho comum; a per-

cepção da experiência extrafísica somente após o retorno ao soma; o desinteresse pela projeção 

consciente; a prioridade de manutenção da autolucidez em qualquer dimensão; as pesquisas cien-

tíficas projetivas; a análise dos sonhos lúcidos; as comparações racionais entre a dimensão física  

e a extrafísica. 
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Parafatologia: a hipoacuidade extrafísica; a ausência de autoconsciência extrafísica;  

a autoconsciência extrafísica descontínua; a inconsciência quanto às ocorrências extrafísicas;  

a perda temporária do senso da pararrealidade; a ignorância quanto à dimensão extrafísica; os pa-

rafatos ignorados; os equívocos nas parapercepções extrafísicas; as intoxicações energéticas difi-

cultando a ampliação da lucidez extrafísica; as interferências oníricas nas parapercepções; as 

aberrações alucinógenas extracorpóreas; a repetição automática, pela conscin projetada, de atos 

realizados na dimensão intrafísica; a tentativa frustrada de realizar ações humanas na dimensão 

extrafísica; o psicossoma lastreado; a sonolência extrafísica; a catatonia extrafísica projetiva;  

a criação de morfopensenes durante a experiência projetiva; a dúvida quanto ao parafato de estar 

projetado; a insegurança permanente no transcurso das ações extrafísicas; a projeção semiconsci-

ente; o falso despertar extrafísico; a projeção onírica; o sonho lúcido; o sonho verídico; o sonho 

desperto; os sonhos de flutuação, voo e queda; os sonhos sobre a projeção consciente; os parapsi-

codramas projetivos; a cronicificação da hipoacuidade extrafísica na parapsicose pós-dessomá-

tica; a escala de lucidez da consciência intrafísica projetada; a autovivência do estado vibracional 

(EV) profilático; o mapeamento da sinalética energética e parapsíquica pessoal; a projeção 

semiconsciente enquanto minifenômeno do desenvolvimento da projetabilidade lúcida; a vivência 

da extrapolação parapsíquica sadia no desenvolvimento da projetabilidade lúcida; a parapesquisa; 

os parafatos; os eventexes; a paravivência; a projeção lúcida enquanto vivência-exceção; o au-

texame projetivo enquanto técnica de desenvolvimento da autoconsciência extrafísica; as sen-

sações parafisiológicas do psicossoma auxiliando na ampliação da lucidez extrafísica; o desperta-

mento extrafísico; a convicção plena quanto à condição de estar projetado; a euforia extrafísica; 

o deslumbramento projetivo; as consequências do desenvolvimento da projetabilidade lúcida; 

a autocomprovação da realidade extrafísica; os descondicionamentos desencadeados pelas 

vivências projetivas lúcidas em série; a vida alternante; a imperturbabilidade parapsíquica; a pro-

jeção de consciência contínua. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo interdimensional; o sinergismo das técnicas projetivas; 

o sinergismo agenda extrafísica–registros projetivos na ampliação da autoconsciência extrafísica. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD) aplicado aos autexperimentos extrafísi-

cos; o princípio da primazia da realidade sobre qualquer ilusão; o princípio do megafoco men-

talsomático; os princípios científicos fundamentais da Conscienciologia; o princípio da autopes-

quisa; o princípio da evolução permanente; o princípio da autocrítica cosmoética. 

Teoriologia: a teoria da recuperação das unidades de lucidez (cons). 

Tecnologia: a ausência da técnica do detalhismo; a falta da técnica da exaustividade;  

a carência do emprego das técnicas de despertamento extrafísico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas; o laborató-

rio conscienciológico Projectarium; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Proje-

ciologia; o Colégio Invisível da Extrafisicologia; o Colégio Invisível da Parafenomenologia. 

Efeitologia: o efeito da autolucidez nas manifestações extrafísicas; a oscilação na auto-

lucidez enquanto efeito da mudança de dimensão consciencial; o efeito obnubilador da falta de 

lucidez na dimensão extrafísica; o efeito da autoconsciência extrafísica na rememoração posteri-

or; o efeito do desinteresse pela extrafisicalidade na manutenção da baixa lucidez extrafísica. 

Neossinapsologia: a necessidade de evolução das neossinapses e paraneossinapses rela-

tivas à autoconsciência extrafísica; os recursos paradidáticos empregados pelos amparadores ex-

trafísicos na dinamização das paraneossinapses do projetor jejuno. 

Ciclologia: o ciclo circadiano influindo na semilucidez da consciência; o ciclo autoluci-

dez intrafísica–autolucidez extrafísica; o ciclo vivência fenomênica–interpretação conteudística. 

Enumerologia: as concessões à irracionalidade; o afrouxamento da autocrítica; os hiatos 

na autoconsciência; a descontinuidade no autodespertamento; a falha na autovigilância; as lacunas 

de rememoração; a ausência de projeciocrítica. 
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Binomiologia: o binômio intrafisicalidade-extrafisicalidade; o binômio ações intrafísi-

cas–ações extrafísicas; o binômio subjetividade-objetividade; o binômio real-imaginário; o binô-

mio cognição parapsíquica diminuta–interpretação parafenomênica falha. 

Interaciologia: a interação realidade intrafísica-pararrealidade; a interação faculdades 

mentais–parapercepções multidimensionais; a interação atenção-vigília. 

Crescendologia: o crescendo hipoacuidade extrafísica–autoconsciência extrafísica–cos-

moconsciência; o crescendo sonho lúcido–projeção semiconsciente–projeção lúcida; o crescendo 

jejunice projetiva–veteranice projetiva; o crescendo minifenômeno-maxifenômeno; o crescendo 

existência trancada–semiconsciência extrafísica–projetabilidade lúcida–vida alternante–vigília 

contínua; o crescendo lucidez descontínua–lucidez continuada–hiperlucidez progressiva. 

Trinomiologia: o trinômio conhecer-compreender-aprender; o trinômio lucidez-concen-

tração-atenção; o trinômio fenômeno-realidade-pararrealidade; o trinômio concentração men-

tal–atenção fixada–lucidez; o trinômio vivência projetiva–projeciografia–projeciocrítica. 

Polinomiologia: a hipoacuidade extrafísica na raiz do polinômio distorção paraper-

ceptiva–distorção cognitiva–distorção mnemônica–distorção parapsíquica; o polinômio falha 

mnésica–lacuna sináptica–hiato pensênico–vácuo cerebral. 

Antagonismologia: o antagonismo hipoacuidade / hiperacuidade; o antagonismo obnu-

bilação extrafísica / parapercuciência; o antagonismo embotamento / despertamento; o antago-

nismo alheamento / envolvimento; o antagonismo interesse / desinteresse; o antagonismo atenção 

/ desatenção; o antagonismo emoção / lucidez; o antagonismo memória / esquecimento; o anta-

gonismo essência / aparência; o antagonismo estado de autoinconsciência alternante / estado de 

consciência contínua. 

Paradoxologia: o paradoxo de a conscin projetada atuar na dimensão extrafísica como 

se estivesse na vigília física; o paradoxo de a vivência extrafísica com hipoacuidade poder facili-

tar o acesso a informações sobre si mesmo pela minimização das autocensuras e dos mecanismos 

de defesa do ego; a expressão paradoxal sonho lúcido. 

Politicologia: a lucidocracia; a parapsicocracia; a projeciocracia. 

Legislogia: a lei do menor esforço na busca pela hiperacuidade extrafísica; a lei do de-

senvolvimento gradual da projetabilidade lúcida. 

Filiologia: a ausência de lucidofilia; a carência de autocriticofilia; a falta de autopesqui-

sofilia. 

Fobiologia: a projeciofobia; a espectrofobia; a tanatofobia; a parapsicofobia; a racioci-

nofobia; a autocriticofobia; a logicofobia; a disciplinofobia. 

Sindromologia: a síndrome da indisciplina autopensênica; a síndrome da apriorismose; 

a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da mediocrização; a síndrome da subesti-

mação. 

Mitologia: a mitificação das parapercepções; o mito do desenvolvimento projetivo ins-

tantâneo. 

Holotecologia: a lucidoteca; a oniroteca; a absurdoteca; a parapsicoteca; a parafenome-

noteca; a projecioteca; a mnemoteca; a experimentoteca; a autopesquisoteca; a criticoteca. 

Interdisciplinologia: a Autolucidologia; a Onirologia; a Parapatologia; a Projeciologia; 

a Parapercepciologia; a Projeciografia; a Projeciocrítica; a Psicossomatologia; a Holomnemonico-

logia; a Pesquisologia; a Autocriticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

eletronótica; a isca humana inconsciente; a conscin projetada sem lucidez; a consciex parapsicó-

tica. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o compassageiro evolutivo; o projetor semicons-

ciente; o intermissivista; o evoluciente; o consciencioterapeuta; o amparador extrafísico; o para-
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pedagogo; o pesquisador; o projeciólogo; o parapercepciologista; o experimentologista; o extrafi-

sicologista. 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a compassageira evolutiva; a projetora semicons-

ciente; a intermissivista; a evoluciente; a consciencioterapeuta; a amparadora extrafísica; a para-

pedagoga; a pesquisadora; a projecióloga; a parapercepciologista; a experimentologista; a extra-

fisicologista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens illucidus; o Homo sapiens ilogicus; o Homo sapiens in-

consciens; o Homo sapiens oniricus; o Homo sapiens alucinatus; o Homo sapiens acriticus;  

o Homo sapiens credulus; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo 

sapiens autoperquisitor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: hipoacuidade extrafísica mínima = a condição de a conscin projetada 

permanecer desperta na dimensão extrafísica, contudo sem se mostrar desperta para a dimensão 

extrafísica; hipoacuidade extrafísica máxima = a condição de a conscin projetada permanecer em 

estado de paracomatose consciencial na experiência projetiva. 

 

Culturologia: a autoinserção gradativa na cultura da Projeciologia; a Paracultura da 

Extrafisicologia; a cultura da Autoparapercepciologia. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Autolucidologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 

10 características ou indícios das experiências projetivas com hipoacuidade extrafísica: 

01.  Alheamento: o esquecimento momentâneo da realidade intrafísica. 

02.  Desassociação: a descontinuidade espaço-tempo; a desassociação com atividades, 

horário e localização imediatamente anteriores à vivência extrafísica. 

03.  Desorientação: a desorientação extrafísica; a dificuldade na manuteção da atenção 

extrafísica; a mudança constante de dimensão ou de localização extrafísica. 

04.  Embotamento: o enfraquecimento dos atributos conscienciais – lucidez, raciocínio 

lógico, atenção, criticidade, memória – durante a experiência extrafísica, inferiores ao apresenta-

do normalmente na vigília física ordinária. 

05.  Entorpecimento: a sonolência extrafísica. 

06.  Identificação: a falha na identificação de consciências extrafísicas no ambiente. 

07.  Inadequação: a percepção, durante a experiência projetiva, de estar vestido inade-

quadamente ou visitando determinado lugar em horário inapropriado. 

08.  Inconsciência: a ignorância quanto ao fato de estar projetado. 

09.  Onirismo: a criação de oniropensenes relacionados às sensações extrafísicas experi-

mentadas. 

10.  Rememoração: o ato de sonhar sobre temas relativos à projeção da consciência en-

quanto resquício mnemônico de experiência extrafísica recém-finda. 

 

Terapeuticologia. Segundo a Holomaturologia, eis, em ordem funcional, por exemplo, 

3 medidas terapêuticas visando a ampliação da autolucidez nas manifestações extrafísicas da 

consciência: 

1.  Energossomaticidade: a manutenção da saúde relativa das próprias energias, promo-

vendo diariamente a instalação de estados vibracionais profiláticos e terapêuticos, exteriorização 

e absorção das energias, ampliando a soltura do energossoma. 

2.  Descondicionamento: a vivência de projeções conscientes através da vontade, geran-

do o descondicionamento gradual da realidade intrafísica; a vivência de experimentos autocom-

probatórios quanto à realidade extrafísica. 

3.  Autoinvestigação: a autopesquisa das próprias experiências projetivas com hipoacui-

dade extrafísica, visando o autodiagnóstico quanto às causas e efeitos. 
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VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a hipoacuidade extrafísica, indicados para a expansão das 

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

01.  Agente  antiprojeção  consciente:  Projeciologia;  Nosográfico. 

02.  Alternância  interdimensional:  Projeciologia;  Homeostático. 

03.  Alucinação:  Parapercepciologia;  Nosográfico. 

04.  Autexame  projetivo:  Parassemiologia;  Homeostático. 

05.  Autolucidez  consciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

06.  Conscin  trancada:  Materiologia;  Nosográfico. 

07.  Despertez:  Autopercucienciologia;  Neutro. 

08.  Hipostasia:  Hermeneuticologia;  Nosográfico. 

09.  Inabilidade  projetiva:  Projeciologia;  Neutro. 

10.  Jejunice  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Nosográfico. 

11.  Lucidologia:  Autoconscienciologia;  Homeostático. 

12.  Megobscuridade:  Autolucidologia;  Neutro. 

13.  Nível  de  lucidez:  Autolucidologia;  Homeostático. 

14.  Parapsiquismo  despercebido:  Parapercepciologia;  Neutro. 

15.  Paravivência:  Extrafisicologia;  Neutro. 

 

INVESTIR  NO  DESENVOLVIMENTO  DA  PROJETABILIDADE  

LÚCIDA  POSSIBILITA  À  CONSCIN  DEIXAR  A  INCONSCIÊN-
CIA,  A  INDIFERENÇA  E  A  IMPROVISAÇÃO  RUMO  AO  ES-
PECIALISMO  NAS  AUTOMANIFESTAÇÕES  EXTRAFÍSICAS. 

 

Questionologia. Qual o percentual de lucidez predominante manifestado por você, leitor 

ou leitora, nas experiências projetivas? Já pesquisou as causas das autovivências com hipo-

acuidade extrafísica? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  A Outra. Título Original: Another Woman. País: EUA. Data: 1988. Duração: 80 min. Gênero: Drama. 

Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês; Cor: Colorido. Direção: Woody Allen. Elenco: Gena Rowlands; Mia Farrow; 
Ian Holm; Blythe Danner; Gene Hackman; Betty Buckley; Martha Pimpton; John Houseman; Sandy Dennis; & Philip 

Bosco. Roteiro: Woody Allen. Produção: Robert Greenhut. Música: Erik Satie; Kurt Weill; & Bertolt Brecht. Estúdio 

& Distribuidora: Fox Filmes. Sinopse: Inteligente, bem dotada e vivendo o casamento feliz, Marion considera a própria 
vida bem sucedida... Até encontrar com determinada desconhecida perturbada, tem a oportunidade de visualizar de manei-

ra rápida, mas incisiva, o vazio interior. Dividida entre o casamento sem amor e a paixão por outro homem, descobre a in-

fidelidade do marido durante todo esse tempo e a verdadeira dimensão da carência emocional. 
 

Bibliografia  Específica: 

 
1.  Lopes, Tatiana; Etapas do Desenvolvimento da Projetabilidade Lúcida; Artigo; Anais do IV Congresso 

Internacional de Projeciologia; Belo Horizonte, MG; 15-17.08.08; Journal of Conscientiology; Vol. 11; N. 41-S; 11 

enus.; 20 refs.; International Academy of Consciousness (IAC); Evoramonte; Portugal; 2008; páginas 79 a 97. 
2.  Vieira, Waldo; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revi-

sores 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 51, 221 a 228, 320, 323, 529, 533, 827, 828 e 925. 

 

T. L. F. 
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H I P O C O N D R I A  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A hipocondria é a focalização pela pessoa, de modo permanente, inquieta  

e compulsiva da autopensenidade e das preocupações sobre o próprio estado de saúde, frequente-

mente acompanhada de sintomas racionalmente não atribuíveis a doença orgânica. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo hipocondria deriva do idioma Grego, hypokhondría, “hipocon-

dria”, através do idioma Latim, hypochondria. Apareceu no Século XVIII. 

Sinonimologia: 1.  Hipocondrismo. 2.  Nosomania. 3.  Nosofobia. 4.  Mania de doenças. 

5.  Patofobia; patomania. 6.  Defesa do ego. 

Neologia. As duas expressões compostas hipocondria primária e hipocondria avançada 

são neologismos técnicos da Parapatologia. 

Antonimologia: 1.  Anti-hipocondria; anti-hipocondrismo. 2.  Bem-estar. 3.  Homeosta-

sia. 4.  Equilíbrio da saúde. 5.  Profilaxia. 6.  Paraprofilaxia. 

Estrangeirismologia: o morbus eruditorum; o doctor shopping da segunda-feira. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os patopensenes; a patopensenidade. 

 

Fatologia: a hipocondria; o hipocondrismo; a hipocondria dermatológica; a síndrome da 

hipocondria; a preocupação excessiva com a saúde; a exageração de qualquer sintoma; a doença 

imaginária; as autopatomimeses; a cisma; a ideia fixa; o monoideísmo; a automedicação milenar; 

a cibercondria; as megafissuras conscienciais; o vício das queixas; o culto irracional aos pertúr-

bios; o delírio hipocondríaco; as automedicações patológicas; a preocupação excessiva com  

o corpo humano; a apriorismose. 

 

Parafatologia: a heterassedialidade. 

 

III.  Detalhismo 

 

Enumerologia: a ideia fixa; o esquentar a cabeça; o franzir o sobrolho; a busca da sarna 

para se coçar; o ato de ter urtigas na consciência; o roer as unhas dos pés; a ação de afogar-se em 

pouca água. 

Filiologia: a farmacofilia. 

Fobiologia: a nosofobia; a nosemafobia; a patofobia; a tanatofobia projetada no soma. 

Maniologia: a patomania; a nosomania; a mania de doenças; a mania de cirurgias. 

Holotecologia: a farmacoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Psiquiatria; a Psicologia; a Consciencioterapia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a pessoa patomaníaca; a conscin hipocondríaca. 

 

Masculinologia: o hipocondríaco; o nosomaníaco; o nosômano; o filósofo Immanuel 

Kant (1724–1804); o superstar, transracial residente em parque de diversões, Michael Jackson 

(1958–2009); o poliqueixoso; o consultor excessivo aos médicos; o cultor das enfermidades;  

o doente imaginário; o pseudodoente. 
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Femininologia: a hipocondríaca; a nosomaníaca; a nosômana; a poliqueixosa; a consul-

tora excessiva aos médicos; a cultora das enfermidades; a doente imaginária; a pseudodoente. 

 

Hominologia: o Homo sapiens hypochondriacus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: hipocondria primária = a condição do jovem hipocondríaco, rapaz ou 

moça; hipocondria avançada = a condição da pessoa hipocondríaca na terceira idade física. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a hipocondria, indicados para a expansão das abordagens 

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

1.  Acriticismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

2.  Autassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

3.  Autodecisor:  Evoluciologia;  Homeostático. 

4.  Autopatia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

5.  Autovitimização:  Parapatologia;  Nosográfico. 

6.  Comorbidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

7.  Psicopatia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

É,  SEM  DÚVIDA,  DEPLORÁVEL,  NESTA  ERA  DA  INFOR-
MAÇÃO  AVASSALADORA  E  ATÉ  PAROXÍSTICA,  AINDA  

EXISTIREM  PESSOAS  MALINFORMADAS  E  AUTOVITIMI-
ZADAS  PELA  SÍNDROME  DA  HIPOCONDRIA  PRIMÁRIA. 

 

Questionologia. Você já viveu ou vive alguma fase maníaca quanto à saúde do soma? 

Qual a real Etiologia no caso? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC; 

772 p.; 80 abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísti-
cas; 2 filmografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas; 

15 tabs.; 6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo – 

Avaliação das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associa-
ção Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 143 e 308. 

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 526, 771, 783 e 1.016. 
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H I P O C R I S I A    P O L Í T I C A  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A hipocrisia política é o vício sociopata da insinceridade, da falsidade e da 

dissimulação, levando à corrupção generalizada das autoridades governamentais do Estado. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O vocábulo hipocrisia vem do idioma Grego, hupokrisía, e hupókrisis, “res-

posta; resposta de oráculo; ação de desempenhar determinado papel, peça ou pantomima; desem-

penho teatral; declamação; simulação; dissimulação; falsa aparência”, através do idioma Latim, 

hypocrisis, “hipocrisia”. Apareceu no Século XV. O termo política deriva do mesmo idioma Gre-

go, politiké, “Ciência dos negócios do Estado; a administração pública”. Surgiu também no Sé-

culo XV. 

Sinonimologia: 01.  Dissimulação política. 02.  Deslisura política. 03.  Falsidade políti-

ca. 04.  Insinceridade política. 05.  Demagogia política. 06.  Politicagem ambígua. 07.  Ambigui-

dade social. 08.  Traição política. 09.  Utopia política. 10.  Inconsciência política. 

Neologia. As 3 expressões compostas hipocrisia política mínima, hipocrisia política me-

diana e hipocrisia política máxima são neologismos técnicos da Parapatologia. 

Antonimologia: 01.  Franqueza política. 02.  Sinceridade política. 03.  Lisura política.  

04.  Fidelidade política. 05.  Definição política. 06.  Posicionamento político. 07.  Consciência 

política. 08.  Consciência evolutiva. 09.  Maxidissidência ideológica. 10.  Alienação política. 

Estrangeirismologia: o veil of hypocrisy; o Conviviarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à convivialidade cosmoética. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da convivialidade política; os esquizopensenes;  

a esquizopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; 

os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade. 

 

Fatologia: a hipocrisia política; a hipocrisia exteriorizada com dramaticidade; a artima-

nha política; a desfaçatez profissional; a traição política; a política rastaquera; a política terrorista; 

as políticas curupiras; as ideologias políticas; a política monopolista; o clientelismo explícito; as 

crises políticas contra o povo; a acrasia política; o filhotismo; o nepotismo; o compadrismo; o au-

licismo; as doutrinas políticas ultrapassadas; os escândalos políticos em série; o mensalão; a mini-

política de campanário; a liderança política corrupta; as perseguições políticas; a tortura política; 

a capa de santidade; a bioquice; a crocodilagem; a deslealdade; a deslisura; o farisaísmo; o fingi-

mento; a manifestação de trafores fingidos; a consciência contraditória; a impostura; a simulação; 

a tartufice; a mendacidade; a deslealdade; o mau caratismo; a eminência parda; o bifrontismo 

cínico; a megapatologia política; a camuflagem política; a propaganda política; a Geopolítica;  

a Sociopolítica; o cinismo; as cassações; os julgamentos políticos; os crimes contra a Humanida-

de; os acumpliciamentos das interprisões grupocármicas das conscins incautas; a necessidade so-

cial do conscienciograma; a Politicologia indispensável; a Política Administrativa; a Política 

Agrária; a Política Atômica; a Política Comercial; a Política Cultural; a Política Econômica; a Po-

lítica Educacional; a Política Fiscal; a Política Externa; a Política Internacional; a Política Social; 

o futuro Estado Mundial; a unificação política do Globo. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático. 
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III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da descrença. 

Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria política em geral. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Politicologia. 

Efeitologia: os efeitos baratrosféricos dos acumpliciamentos indiretos. 

Ciclologia: o ciclo de reeducação das condutas pessoais. 

Binomiologia: o binômio política-progresso. 

Interaciologia: a interação patológica amoralidade–distorção da realidade. 

Crescendologia: o crescendo patológico política-corrupção-anomia. 

Polinomiologia: o polinômio Economia-Política-Cultura-Socin. 

Antagonismologia: o antagonismo Cosmoética / Anticosmoética; o antagonismo escra-

vos / senhores; o antagonismo resistência política / colaboração política. 

Politicologia: a hipocrisia política; a asnocracia; a vulgocracia; a anarquia; a anomia;  

a autocracia; o totalitarismo; a baionetocracia. 

Legislogia: a lei do menor esforço regressivo; a pseudolei valendo apenas para alguns. 

Filiologia: a conviviofilia. 

Mitologia: o mito da democracia racial brasileira. 

Holotecologia: a politicoteca; a socioteca; a egoteca; a convivioteca; a eticoteca; a evo-

lucioteca; a trafaroteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Psicossomatologia; a Politicologia; a Intrafisi-

cologia; a Sociologia; a Conviviologia; a Cosmoeticologia; a Priorologia; a Evoluciologia; a Re-

cexologia; a Autocriticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a isca humana inconsciente; a pessoa hipócrita; as conscins 

traidoras; o amigo-da-onça. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; os Judas; os Calabares; Ernesto “Che” Guevara 

(1928–1967), o médico guerrilheiro; Adolf Hitler (1889–1945), o genocida vegetariano; o cardio-

logista sedentário; o nutricionista obeso; o pneumologista fumante; o político desleal; os bonecos 

de ventríloquos dos nazistas. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a mulher política desleal. 

 

Hominologia: o Homo sapiens hypocritus; o Homo sapiens politicus; o Homo sapiens 

ideologicus; o Homo sapiens competitor; o Homo sapiens manipulator; o Homo sapiens autocor-

ruptus; o Homo sapiens autocorruptor; o Homo sapiens egocentricus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: hipocrisia política mínima = a dos políticos cassados, em geral, por falta 

de decoro parlamentar; hipocrisia política mediana = a dos políticos homossexuais, estaduniden-

ses, traidores dos companheiros e amantes sexualmente afins; hipocrisia política máxima = a dos 

políticos nazistas, colaboracionistas traidores e carniceiros genocidas condenados, por exemplo, 

pelo Tribunal de Nuremberg. 

 

Culturologia: a Multiculturologia da Politicologia; a cultura patológica da egolatria. 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

11919 

Caracterologia. Sob a ótica da Parapatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,  

5 categorias de cúmulos de hipocrisias políticas de personalidades públicas, registradas na Histo-

riografia Humana, cosmoeticamente superincoerentes e cínicos, em geral consréus, representantes 

da Baratrosfera ou rottweileres não sabendo largar os ossos: 

1.  Colaboracionistas: os políticos, movidos pelo poder social, enlouquecido e efêmero, 

durante a Segunda Guerra Mundial, acumpliciando-se aos criminosos nazistas invasores do pró-

prio país, na subjugação dos contemporâneos; o oficial da armada norueguesa Vidkun Abraham 

Lauritz Jonsson Quisling (1887–1945), considerado o maior traidor da pátria; o político francês 

veterano Pierre Laval (1883–1945), condenado à morte por alta traição durante a ocupação geno-

cida da França pelos nazistas; o marechal francês Henri Philippe Benoni Omer Joseph Pétain 

(1856–1951), líder do governo fantoche da França também sentenciado à morte por traição e, em 

virtude da idade avançada, teve a pena comutada a prisão perpétua. 

2.  Escravagistas negros: os antigos mercenários africanos, negros, mercenaristas histó-

ricos, movidos pelo cifrão enceguecedor, vendedores dos próprios contemporâneos na condição 

de escravos para os brancos da América, os verdadeiros sustentadores da escravatura durante sé-

culos; os capitães do mato negros; o negro brasileiro Henrique Dias (?–1662), filho de escravos 

africanos libertos, lembrado como sendo arrasador de Quilombos. 

3.  Homossexuais políticos: movidos pela sexualidade antifisiológica, votando contra  

a ampliação dos direitos naturais dos próprios companheiros, estadunidenses, homossexuais; o go-

vernador republicano da Califórnia, Charles “Charlie” Joseph Crist (1   –); o deputado republi-

cano da Califórnia, David Timothy Dreier (1952–); o ex-parlamentar estadunidense James Otis 

“Jim” McCrery (1   –), representante republicano do Estado da Louisiana; o ex-senador Larry 

Edwin Craig (1945–), representante republicano do Estado de Idaho. 

4.  Judeus políticos: movidos pelo cifrão, colocado acima de tudo, colaborando nas 

sombras com os carniceiros nazistas, exterminadores dos próprios judeus, na horrenda Solução 

Final, a Shoah ou o Holocausto. 

5.  Politiqueiros brasileiros: movidos pelo poder e a ganância, a partir da propalada fal-

ta de decoro parlamentar, ou falsidade ideológica, chegando a serem cassados e, em seguida, 

voltando com desfaçatez explícita, e enormes sorrisos, à antiga politicagem; o ex-presidente do 

Brasil, Fernando Affonso Collor de Mello (1949–); o ex-deputado federal brasileiro José Dirceu 

de Oliveira e Silva (1946–). 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a hipocrisia política, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Alienação:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

02.  Amoralidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Antidireito:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04.  Autocorrupção:  Parapatologia;  Nosográfico. 

05.  Cabotinismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06.  Cinismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Coerenciologia:  Holomaturologia;  Homeostático. 

08.  Consciência  política:  Politicologia;  Neutro. 

09.  Curupira:  Politicologia;  Nosográfico. 

10.  Desviacionismo:  Proexologia;  Nosográfico. 
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A  MEGAPATOLOGIA  DOS  POLÍTICOS  HIPÓCRITAS  EXIGE  

ACURADA  REFLEXÃO  POR  PARTE  DA  PESSOA  ADULTA,  
QUANDO  ELEITORA,  EM  QUALQUER  NAÇÃO, A  FIM 

DE  NÃO  ACUMPLICIAR-SE  COM  AS  MEGAINJUSTIÇAS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, na condição de eleitor ou eleitora, como encara  

a hipocrisia política? Você vota nos traidores dos companheiros, da pátria e da Cosmoética? 
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H I P O M N É S I A  
( M N E M O S S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A hipomnésia é a diminuição, ausência, fraqueza ou perda parcial da me-

mória acarretando a incapacidade de recordar experiências passadas (retrovivências). 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo hipo procede do idioma Grego, hupó, “sob, debaixo de, embaixo”. 

Apareceu no idioma Português no Século XIV, ampliando o uso a partir do Século XIX.  

O elemento de composição mnésia vem igualmente do idioma Grego, mnésia, derivado de mi-

mnesko, “fazer lembrar”. Apareceu no idioma Português no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Hipomnesia; minimemória. 2.  Dismnesia; dismnésia. 3.  Amnesia; 

amnésia. 4.  Desmemória; pseudomnésia. 5.  Superesquecimento. 

Neologia. Os 2 vocábulos mini-hipomnésia e maxi-hipomnésia são neologismos técnicos 

da Mnemossomatologia. 

Antonimologia: 1.  Antiamnésia; anti-hipomnésia. 2.  Supermemória. 3.  Holomemória; 

maximemória. 4.  Memoriologia; Mnemônica. 5.  Mnemossomática. 6.  Mnemotécnica. 7.  Mne-

moteca. 8.  Dicionário cerebral. 

Estrangeirismologia: o lapsus memoriae. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os lapsopensenes; a lapsopensenidade. 

 

Fatologia: a hipomnésia; a hipomnesia; a hipomnésia retrógrada; a hipomnésia anteró-

grada; a dismnésia; a dismnesia; a quimiamnésia; a hiperamnésia; a pragmatamnésia; a descai-

dela; a desmemória; o desmemoriamento; a hipnomnemopatia; a incapacidade mnêmica; a apo-

matema; as falhas de lembrança; os brancos mentais; a palavra esquecida mais recente; o cons-

tructo imêmore; a miniobridação; as lacunas; o hiato mental; os megalapsos mnemônicos; a pres-

biofrenia; a ausência da retenção mnemônica; a ecmnésia; o declínio mnésico; a desaprendiza-

gem; o vazio cerebral; o clique emocional; a parapraxia; os atos falhados; as ações equivocadas; 

as supergafes; os equívocos; os embaraços; os desapontamentos; a minimemória; o esquecimento 

nominativo; o esquecimento numeral; o esquecimento geográfico; o esquecimento fisionômico;  

a inibição; a deficiência da memorabilidade; a intelecção inconclusa; a obstupidificação mne-

mônica; o vácuo ideativo; os lobos temporais; a escotomização; a hipomnésia toxicogênica. 

 

Parafatologia: a prática do estado vibracional (EV) profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Antagonismologia: o antagonismo instrução / retenção. 

Fobiologia: a mnemofobia. 

Sindromologia: a síndrome da hipomnésia (lapsus memoriae). 

Holotecologia: a mnemoteca. 

Interdisciplinologia: a Mnemossomatologia; a Mnemotécnica; a Holomnemônica; a Me-

moriologia; a Parapatologia; a Neurofisiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a pessoa hipomnemônica; os mnemopensenes. 
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Masculinologia: o gafento; o submnemonista; o escravo do Mnemossoma; o ensaísta 

Michel Eyquem de Montaigne (1533–1592); o ator Tom Cruise (Thomas – Mapother IV; 1962–); 

o homem aéreo; o desmemoriado; o deslembrado; o esquecediço; o olvidadiço; o desaprendido;  

o hipomnéstico; o hipomnemopata. 

 

Femininologia: a gafenta; a escrava do Mnemossoma; a mulher aérea; a desmemoriada; 

a deslembrada; a esquecediça; a olvidadiça; a desaprendida; a hipomnéstica; a hipomnemopata. 

 

Hominologia: o Homo sapiens hypomnemonicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: mini-hipomnésia = o ato de esquecer o aniversário do(a) parceiro(a) da 

dupla evolutiva; maxi-hipomnésia = o ato de esquecer completamente o fio do assunto da conver-

sação no momento exato da exposição pública. 

 

Culturologia: a cultura da Neurociência. 

Tragédia. A condição da hipomnésia pode ser mortífera, por exemplo, na tragédia da 

mãe motorista, ao parar no supermercado, a  caminho da creche, e esquecendo a filhinha recém- 

-nascida no carro fechado para somente lembrar do fato quando encontra, tarde demais, a crianci-

nha morta por hipertermia. 

 

Períodos. Geralmente, todos nós, seres intrafísicos, esquecemos de, pelo menos, 5 perío-

dos das experiências humanas, ao modo de trauma do restringimento ressomático, aqui dispostos 

na ordem funcional: 

1.  Incidentes: ocorridos há apenas alguns meses ou dias. 

2.  Juventude: amplos segmentos da fase juvenil. 

3.  Infância: boa parte da fase infantil. 

4.  Neonatologia: a vida fetal e os primeiros anos da vida intrafísica. 

5.  Pré-natalidade: a fase da pré-natalidade. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a hipomnésia, indicados para a expansão das abordagens 

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

1.  Acídia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

2.  Acrasia:  Experimentologia;  Nosográfico. 

3.  Autofuga:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

4.  Conscin  displicente:  Autoconscienciometrologia;  Nosográfico. 

5.  Holomnemônica:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

6.  Lacuna  da  formação  cultural:  Experimentologia;  Nosográfico. 

7.  Truncagem  intraconsciencial:  Intraconscienciologia;  Nosográfico. 

 

QUEM  SE  ACOMODA,  SEM  REAÇÃO,  AOS  PRÓPRIOS 

LAPSOS  MNEMÔNICOS  FREQUENTES  INUTILIZA  EXTENSO 

E  RICO  PERCENTUAL  DAS  POTENCIALIDADES  EVOLUTI-
VAS  DA  EXISTÊNCIA  HUMANA  E  DA  PROÉXIS  PESSOAL. 
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Questionologia. Você ainda sofre algum tipo de branco mental? Tal fato é antigo  

ou frequente? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  Amnésia. Título Original: Memento. País: EUA. Data: 2000. Duração: 115 min. Gênero: Suspense. Ida-

de (censura): 16 anos. Idioma: Inglês. Cor: Preto-e-branco; & Colorido. Legendado: Inglês; & Português (em DVD). 
Direção: Christopher Nolan. Elenco: Guy Pearce; Carrie-Anne Moss; & Joe Pantoliano. Produção: Jennifer Todd;  

& Suzanne Todd. Desenho de Produção: Patti Podesta. Roteiro: Christopher Nolan, baseado na história Memento Mori 

de Jonathan Nolan. Fotografia: Wally Pfister. Música: David Julyan. Montagem: Dody Dorn. Cenografia: Danielle 
Berman. Companhia: Newmarket Capital Group; Team Todd; I Remember Productions; & Summit Entertainment. Si-

nopse: Leonard procura o estuprador e assassino da esposa. Entretanto, a morte da mulher lhe causou sério distúrbio da 

memória: ele não consegue mais memorizar os eventos recentes, esquecendo dos fatos logo depois destes acontecerem. 
2.  Como se Fosse a Primeira Vez. Título Original: 50 First Dates. País: EUA. Data: 2004. Duração: 99 

min. Gênero: Comédia. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês; Havaiano; Mandarim; & Turco. Cor: Colorido. Le-

gendado: Espanhol; Inglês; & Português (em DVD). Direção: Peter Segal. Elenco: Adam Sandler; Drew Barrymore; 
Rob Schneider; Sean Astin; Lusia Strus; & Dan Aykroyd. Produção: Jack Giarraputo; Steve Golin; & Nancy Juvonen. 

Desenho de Produção: Alan Au. Direção de Arte: Domenic Silvestri. Roteiro: George Wing. Fotografia: Jack N. 

Green. Música: Teddy Castellucci. Montagem: Jeff Gourson. Cenografia: Robert Greenfield. Efeitos Especiais: K.N.B. 
Effects Group; Howard Anderson Company, The; & Sony Pictures Imageworks (SPI). Companhia: Columbia Pictures 

Corporation; Happy Madison Productions; Anonymous Content; & Flower Films. Sinopse: Acostumado com a boa vida 

em paraíso havaiano, jovem veterinário apaixona-se por moradora local. O romance teria tudo para ser inesquecível, po-
rém ela sofre de doença neurológica e é incapaz de gravar acontecimentos recentes na memória. 

 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Bayard, Pierre; Como Falar dos Livros que não lemos? (Comment Parler des Livres que l’on n’a pas 

lus?); trad. Rejane Janowitzer; revs. Diogo Henriques; Raquel Grillo; & Lilia Zanetti; 208 p.; 12 caps.; 10 abrevs.; 10 
enus.; 1 filmografia; 19 refs.; 21 x 14 cm; br.; Editora Objetiva; Rio de Janeiro, RJ; 2007; páginas 69 a 79. 

2.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 si-

nopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do 
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 116, 243, 432 e 1.089. 

3.  Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525 

caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 4a Ed. re-
visada e ampliada; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; páginas 217 

e 751. 
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H I P O S T A S I A  
( H E R M E N E U T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A hipostasia é o equívoco cognitivo, de percepção ou parapercepção falsa 

caracterizado pela atribuição de existência concreta e objetiva (existência substancial) a determi-

nada realidade fictícia, abstrata ou meramente restrita à incorporabilidade do pensamento hu-

mano. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. A palavra hipóstase vem do idioma Grego, hupóstasis, “ação de se colocar 

embaixo; base; fundamento; depósito; sedimento; matéria coagulada; água estagnada; vapor 

quando condensado formador de nuvem; substância; realidade material; o que está no fundo da 

alma (no sentido moral); firmeza; coragem; fundamento ou assunto de alguma obra ou discurso; 

ponto de partida; desenvolvimento de determinada ideia; fundo, por oposição à forma”. Surgiu no 

Século XVI. 

Sinonimologia: 01.  Hipóstase. 02.  Fantasia. 03.  Ilusão. 04.  Alucinação. 05.  Ilogicida-

de. 06.  Hipoacuidade consciencial. 07.  Distorção cognitiva. 08.  Inventividade insensata.  

09.  Inspiração baratrosférica. 10.  Inculcação baratrosférica. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 6 cognatos derivados do vocábulo hipostasia: 

hipóstase; hipostasiada; hipostasiado; hipostasiar; hipostática; hipostático. 

Neologia. As duas expressões compostas hipostasia filosófica e hipostasia parapsíquica 

são neologismos técnicos da Hermeneuticologia. 

Antonimologia: 1.  Realidade concreta. 2.  Análise correta. 3.  Interpretação racional.  

4.  Acuidade consciencial. 5.  Hiperacuidade consciencial. 

Estrangeirismologia: o principium incredulitatis; o aparato sensorium; a docta igno-

rantia clássica. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturidade paraperceptiva. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do onirismo; os estultopensenes; a estultopenseni-

dade; os entropopensenes; a entropopensenidade; os esquizopensenes; a esquizopensenidade; os 

oniropensenes; a oniropensenidade; os toxicopensenes; a toxicopensenidade; a autopensenização 

fundamentada em falsas evidências. 

 

Fatologia: a hipostasia; a hipoacuidade consciencial; a minipercuciência pessoal; a per-

cepção do inexistente; a interpretação fantasiosa; o engano dos sentidos; o uso de drogas lícitas ou 

ilícitas; o erro de avaliação técnica; o julgamento de algo físico como sendo extrafísico ou vice- 

-versa; a observação apressada; a generalização descriteriosa; a conclusão precipitada; a vivência 

falseada; a criatividade indomada; a vida irrefletida. 

 

Parafatologia: a ausência da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a falta 

da sinalética energética e parapsíquica pessoal; a interpretação errônea entre os fenômenos neuro-

lógicos e parapsíquicos; a inexperiência na diferenciação entre o sonho e a projeção consciente. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autenganador imaginação-emoção. 

Principiologia: o princípio da descrença; o princípio da indisfarçabilidade das energias 

conscienciais. 
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Tecnologia: a falta da técnica do detalhismo. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Hermeneutas. 

Efeitologia: o efeito errôneo das abordagens pesquisísticas superficiais. 

Enumerologia: a hipótese não é a comprovação; a probabilidade não é a certeza; o indí-

cio não é a prova; a particularidade não é o todo; a promessa não é a garantia; o relativo não  

é o absoluto; a imaginação não é a experimentação. 

Binomiologia: o binômio autocorruptor egão-orgulho. 

Trinomiologia: o trinômio preconcepções-estereotipações-indiscriminações. 

Polinomiologia: o polinômio distorção perceptiva–distorção cognitiva–distorção mne-

mônica–distorção parapsíquica; o polinômio autodistorções-autoilusões-autenganos-autoficções. 

Antagonismologia: o antagonismo realidade / fantasia; o antagonismo essência / apa-

rência; o antagonismo objetividade / subjetividade. 

Politicologia: a barbarocracia; a asnocracia. 

Legislogia: a lei do menor esforço pesquisístico; as leis da percepção; as leis da para-

percepção; as leis da Física Cósmica. 

Fobiologia: a criticofobia. 

Sindromologia: a síndrome da apriorismose; as síndromes delirantes. 

Mitologia: a Mitologia Pessoal ficcionando a automundividência. 

Holotecologia: a pesquisoteca; a projecioteca; a filosofoteca; a abstratoteca; a nosoteca; 

a absurdoteca; a criticoteca. 

Interdisciplinologia: a Hermeneuticologia; a Exegeticologia; a Analiticologia; a Para-

percepciologia; a Mentalsomatologia; a Holofilosofiologia; a Parapatologia; a Experimentologia; 

a Autopesquisologia; a Acriticologia; a Autodesviologia; a Autassediologia; a Instintologia;  

a Achologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a isca hu-

mana inconsciente. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar. 

 

Hominologia: o Homo sapiens hypostaticus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens 

pathopensenicus; o Homo sapiens aprioristicus; o Homo sapiens autopathicus; o Homo sapiens 

credulus; o Homo sapiens illucidus; o Homo sapiens exaggerator; o Homo sapiens alucinatus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: hipostasia filosófica = o equívoco cognitivo; hipostasia parapsíquica 

= o equívoco parapsíquico. 

 

Culturologia: a cultura da Hermeneuticologia. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Hermeneuticologia, eis, por exemplo, 4 ocorrências de hipós-

tases na área de pesquisas da Parapercepciologia: 

1.  Autoprojeciologia. O ato de interpretar, de maneira hipostática, a vivência mental 

imaginativa, fantasiosa, como sendo projeção lúcida por meio do mentalsoma isolado. 

2.  Clarividência. A falsa visão clarividente, no momento de despertar do sono ou na fa-

se da hipnopompia, não deixando qualquer mensagem útil ou interassistencial. 
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3.  Heterassediologia. O ato de interpretar ou hipostasiar o cordão de prata como sendo 

consciex assediadora promovendo a interiorização da conscin projetada. 

4.  Volitação. A sensação de volitar hipostasiada enquanto a conscin caminha, no âmbito 

da condição da descoincidência vígil inicial. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a hipostasia, indicados para a expansão das abordagens 

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

01.  Acriticismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Alienação:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

03.  Alucinação:  Parapercepciologia;  Nosográfico. 

04.  Antiparapsiquismo:  Parapercepciologia;  Nosográfico. 

05.  Apriorismose:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06.  Autassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Autodesorganização:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Desviacionismo:  Proexologia;  Nosográfico. 

09.  Distorção  mnemônica:  Mnemossomatologia;  Nosográfico. 

10.  Distorção  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Nosográfico. 

11.  Mimeticologia:  Intrafisicologia;  Neutro. 

12.  Toxicomania:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

A  HIPOSTASIA  É  OCORRÊNCIA  COMUM  ÀS  PERSONALI- 
DADES  AINDA  JEJUNAS  QUANTO  À  COGNIÇÃO  SOBRE  

ASSUNTO  PESQUISÍSTICO  NOVO  PRINCIPALMENTE  NAS  

ÁREAS  DA  FILOSOFIA  E  DA  PARAPERCEPCIOLOGIA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda incorre nos equívocos hipostáticos? Por 

qual razão? 
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H I P O T E N S Ã O  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A hipotensão é a pressão inferior à normal, especialmente no interior de ór-

gão ou sistema orgânico, no caso do ser humano, com pressão sanguínea abaixo do normal dentro 

da rede arterial. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O prefixo hipo deriva do idioma Grego, hypo, “sob; debaixo de; embaixo”. 

Apareceu, no idioma Português, a partir do Século XIV. O elemento de composição tensão vem 

do idioma Latim, tensio, “tensão”. Surgiu no Século XVIII. 

Sinonimologia: 1.  Hipopiese; hipotensão arterial. 2.  Hipotensão intracraniana. 3.  Hi-

potensão ortostática. 4.  Ademonia. 

Antonimologia: 1.  Anti-hipotensão; hipertensão. 2.  Hipertensão arterial. 3.  Hiperten-

são intracraniana. 4.  Hipertensão gravídica. 5.  Hipotonia. 6.  Normotensão. 

Estrangeirismologia: a aurea mediocritas. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os lapsopensenes; a lapsopensenida-

de; os bradipensenes; a bradipensenidade. 

 

Fatologia: a hipotensão; a hipopiese; a hipotensão ortostática; a hipotonia; a pressão ar-

terial baixa; a perda da força vital; a debilidade física; a anemia; a bradicardia; a bradirritmia;  

o cansaço; a preguiça; a leseira; a extenuação; a prostração; a exaustão orgânica; a acídia; a bradi-

frenia; a autoinsegurança; as platitudes; a sensibilidade ao frio; o abatimento; o alquebramento;  

o esmorecimento; o subdesempenho; o subnível; a consciencialidade subnormal; a dificuldade de 

pensar racionalmente; a baritmia; a ademonia; as reações neurovegetativas; a fuga na impotência; 

a hipotensão toxicogênica. 

 

Parafatologia: a vivência do estado vibracional (EV) profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Enumerologia: o desânimo; o desalento; o descoroçoamento; o desencorajamento; o de-

sencanto; o desconsolo; a dispersão mental. 

Antagonismologia: o antagonismo hipotensão / hipertensão. 

Holotecologia: a fisiologoteca; a nosoteca; a somatoteca; a medicinoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Nosologia; a Clínica Médica; a Cardiologia;  

a Somatologia; a Antropologia; a Parafisiologia; a Consciencioterapia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a pessoa medíocre; a conscin desanimada. 

 

Masculinologia: o homem desencantado; o abatido; o desencorajado; o fracão. 

 

Femininologia: a mulher desencantada; a abatida; a desencorajada; a fracona; a persona-

gem Hardy. 
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Hominologia: o Homo sapiens hypotensus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: hipotensão mínima = a condição da queda da pressão arterial da conscin; 

hipotensão máxima = a condição de desânimo da pessoa vítima da depressão psicológica pro-

funda. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 7 verbetes, com temas centrais nosográficos, da Enciclopédia da Conscienciologia, e respec-

tivas especialidades, evidenciando relação estreita com a hipotensão, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

1.  Autovitimização:  Parapatologia. 

2.  Encolhimento  consciencial:  Parapatologia. 

3.  Energima:  Parapatologia. 

4.  Estafa  intelectual:  Experimentologia. 

5.  Heterassédio:  Parapatologia. 

6.  Síndrome  da  abstinência  da  Baratrosfera:  Parapatologia. 

7.  Subjugabilidade:  Parapatologia. 

 

A  HIPOTENSÃO  EMOCIONAL  E  INTELECTUAL,  EM  GERAL,  
DERIVA  DA  VONTADE  DÉBIL  OU  DA  AUTODESMOTIVA-

ÇÃO  E  PODE  SER  ATRIBUÍDA  SEMPRE  À  FALTA  DA  

HIGIENE  CONSCIENCIAL,  COSMOÉTICA  E  PRIORITÁRIA. 
 

Questionologia. Você ainda sofre algum surto de hipotensão de alguma natureza? Qual  

a causa real da ocorrência? 
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H I P Ó T E S E  
( E X P E R I M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A hipótese é a suposição duvidosa, porém não-improvável, relativa a fenô-

menos sociais, naturais ou parapsíquicos, pela qual se antecipa qualquer conhecimento, podendo 

ser posteriormente confirmada de modo direto, pessoal, ou indireto, impessoal, e abrindo novos 

caminhos de investigação. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo hipótese vem do idioma Grego, hypóthesis, “ação de pôr embaixo; 

base; fundamento; princípio de algo; ideia fundamental; suposição”. Surgiu no Século XVIII. 

Sinonimologia: 01.  Conjectura; conjetura. 02.  Caciocínio hipotético. 03.  Suposição 

elaborada. 04.  Suposição técnica. 05.  Especulação racional. 06.  Conjunto de proposições; pres-

suposições. 07.  Explicação científica. 08.  Explicação metódica; explicação organizada.  

09.  Enunciação de problema para demonstrar teorema. 10.  Tentativa de pesquisa. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 3 cognatos derivados do vocábulo hipótese: hi-

potética; hipotécico; hipotético-dedutivo. 

Neologia. Os 2 vocábulos mini-hipótese e maxi-hipótese são neologismos técnicos da 

Experimentologia. 

Antonimologia: 01.  Certeza, 02.  Clareza. 03.  Definição. 04.  Segurança. 05.  Teoria. 

06.  Princípio científico. 07.  Dogmatismo. 08.  Impossibilidade; improbabilidade. 09.  Inviabili-

dade. 10.  Inverossimilhança; inverossimilitude. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade da Pesquisologia. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o assunto: – Hipótese 

significa ensejo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; 

os hiperpensenes; a hiperpensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade. 

 

Fatologia: a hipótese; a hipótese lógica; a hipótese heurística; a hipótese de tentativa;  

o questionário de pesquisa; a conjetura; a análise dos fatos; a explicação nova dos fatos; a fun-

damentação das verpons; o modelo teórico; a teoria; o princípio; a variável da Conscienciologia; 

o diagnóstico da investigação; a especulação racional; a tentativa de abordagem; a abordagem de 

tentativa; o diagnóstico final; a diferença com a teoria; a diferença com teática. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a análise dos para-

fatos. 

 

III.  Detalhismo 

 

Teoriologia: a hipótese como sendo pré-teoria. 

Binomiologia: o binômio tentativa-erro; o binômio tentativa-acerto. 

Legislogia: a lei científica. 

Filiologia: a neofilia; a xenofilia; a gnosiofilia. 

Holotecologia: a ciencioteca; a experimentoteca; a metodoteca. 

Interdisciplinologia: a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Mentalsomatologia;  

a Refutaciologia. 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

11930 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin pesquisadora profissional. 

 

Masculinologia: o cientista convencional; o pré-serenão vulgar; o pesquisador. 

 

Femininologia: a cientista convencional; a pré-serenona vulgar; a pesquisadora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens hypotheticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: mini-hipótese de tentativa = a hipótese do corpo objetivo (psicossoma;  

o livro Projeciologia); maxi-hipótese de tentativa = a hipótese da existência do Homo sapiens se-

renissimus na condição de modelo evolutivo das consciências. 

 

Renovações. Diante da Cosmoeticologia, a dificuldade é o ensejo de autossuperação.  

A facilidade pode ser tão somente a manutenção da mesmice. Não existe proéxis com predomínio 

de facilidades. Esta hipótese não existe. Há a hipótese científica defendendo a ideia de as células 

do soma se renovarem a cada 168 dias. Ainda não há nenhuma hipótese afirmando a renovação da 

estrutura da consciência humana nesse mesmo período de tempo. A consciência não é o corpo 

humano. O autodiscernimento não é mera questão de Histologia. Cada conscin é microuniverso 

consciencial específico e somente evolui em bases cosmoéticas. 

Realização. De acordo com a Proexologia, a verdadeira competência se assenta no 

período de tempo despendido pela conscin entre o desejo teórico (hipótese) e a realização prática 

eficiente do empreendimento. Pela teática, há aquela pessoa taquipsíquica na vivência do 1% da 

teoria e bradipsíquica no 99% da consecução real correspondente. Tal personalidade é chamada 

de teoricona. 

Suposições. Entre a sabedoria e a ignorância florescem as suposições. 

Pesquisa. Quem observa olhando, equidistante, não vê com a profundidade de quem en-

xerga pesquisando de modo direto, pessoalmente. 

Método. Ao tratar de assunto como as experimentações da consciência, o método segui-

do nos estudos científicos é, primeiramente, reunir os fatos, depois classificá-los e, na conclusão, 

sugerir o melhor processo para explicá-los. As hipóteses assim consideradas apontam novas li-

nhas de pesquisas e experimentações. 

Utilidades. As hipóteses, constituindo ideias não-provadas, apresentam evidentes utili-

dades, notadamente a de explicar a diversidade dos fatos sob análise e preparar o conjunto de 

observações estabelecidas para a aceitação maior por parte dos pesquisadores. 

Feto. O feto de ideia (hipótese) não é a ideia madura (teoria). 

Demonstrações. A multidimensionalidade não faculta a demonstração concreta, objeti-

va, à maneira dos fatos físicos ou realidades. Assim, toda a teoria do Homo sapiens reurbanisatus 

é feita ao modo da apresentação da Projeciologia: o teste somente é possível por intermédio das 

técnicas capazes de permitir ao interessado, homem ou mulher, ter as próprias experiências  

e constatar in loco, de visu, de per si, as afirmativas desta proposição. 

 

Amparadores. A pessoa pesquisadora, nesse campo, pode observar os múltiplos casos 

nos quais os projetores e projetoras são auxiliados na saída do corpo humano por diversos coope-

radores extrafísicos, os amparadores, assistência essa, desnecessária se a experiência fosse apenas 

imaginada. 

Cordão. Pode, ainda, evidenciar para si os variados depoimentos concordantes de cons-

tatação individual e pacífica da existência da ligação energética intercorporal, o cordão de prata 

(conexões do energossoma), entre o corpo humano e o psicossoma, característica esta presente no 
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corpo humano depois do corte do cordão umbilical, logo após o renascimento biológico (Resso-

matologia). 

Telecinesia. Também são coadjuvantes os numerosos fatos de movimentos de objetos fí-

sicos, ou telecinesia extrafísica, executados pela consciência intrafísica, manifestando-se direta-

mente através do psicossoma. 

EV. Fato dos mais comuns é a ocorrência do estado vibracional (EV) intenso, sentido 

com inteira lucidez e cujas sensações extrapolam os limites anatômicos e as manifestações fisio-

lógicas do corpo humano. 

Sons. A incidência dos sons intracranianos sui-generis, durante a saída temporária e a re-

entrada da consciência no corpo humano, é outro exemplo de fenômeno personalíssimo. 

Sensações. As ocorrências generalizadas da ausência de medo ou dor, na expansão da 

consciência e a relutância em retornar ao corpo humano, acontecem porque as sensações fora do 

soma (out-of-body sensations: OBS) são muito mais agradáveis e gratificantes ao ego ou self, 

através do psicossoma isolado. 

 

Contra. Vale advertir: nenhuma teoria jamais está em concordância plena com todos os 

fatos conhecidos no domínio específico, por isso, atualmente, ainda se antepõem à hipótese do 

corpo objetivo, ou seja, o psicossoma, duas realidades: 

1.  Incorreções. A mistura natural de informações corretas e incorretas das projetoras  

e projetores conscienciais lúcidos, em razão da atuação da imagética e da insuficiência técnica das 

consciências. 

2.  Ignorância. O fato de ninguém saber como é gerado o psicossoma, desafio para os 

projetores e projetoras conscienciais de todas as categorias e procedências evolutivas. 

Testes. Daí o porquê e a importância vital das pesquisas projeciológicas, a fim de trans-

formar a teoria idealista em teoria realista ou testável do ponto de vista convencional, ao modo 

de inúmeras outras dentro do universo da Conscienciologia. 

 

Proposição. No entanto, a proposição protocolar do corpo objetivo, por exemplo, funda-

mento das diretrizes da Projeciologia pode, sem dúvida, ser considerada expressiva teoria científi-

ca, difícil de ser descartada, porque preenche os 7 desideratos básicos exigidos pelo rigor da Ciên-

cia enquanto na condição de papéis clássicos ou convencionais da teoria, assim discriminados: 

1. Metodologia. A teoria do corpo objetivo sistematiza o conhecimento humano pro-

porcionando apropriada metodologia (Grego: metà, “junto”; hodós, “via, caminho”; logus, “estu-

do, conhecimento”) projeciológica. 

2. Conceitos. A teoria do corpo objetivo serve como fonte para a estruturação analítica 

de conceitos (Latim: con, capere, “captar”) e classificação conceitual (sistema de referência). 

3. Fatos. Explica, generaliza e sintetiza os conhecimentos de problemas, fatos ou fenô-

menos (Grego: phaino, “fazer aparecer, fazer brilhar”) projeciológicos. 

4. Conhecimento. Incrementa o conhecimento do homem e descobre lacunas indicando 

áreas ainda não exploradas nesse mesmo conhecimento. 

5. Contrastabilidade. Reforça a contrastabilidade, ou seja, contribui para a verificação 

real de valores veritativos factuais. 

6. Pesquisa. Orienta a pesquisa (Latim: perquirere, “pesquisar com acuidade e empe-

nho”) projeciológica. 

7. Roteiro. Por fim, a teoria do corpo objetivo oferece o roteiro do setor da realidade 

consciencial e torna-se meio de fazer previsões de fatos. 

 

Verdades. A verdade relativa de ponta apresenta sempre a estrutura indiscutível de fatos 

objetivos, seja para o indivíduo ou o milhão de consciências, somente se mostra inteiriça entre  

o todo e respectivas partes. 

Se. É sempre inteligente a evitação de se viver no se ou pontificar sobre hipóteses.  

O ideal será experimentar de modo direto, pessoalmente, na pesquisa participativa. 
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Neutralidade. A rigor, não existe neutralidade em muitas atividades humanas, dentre as 

quais duas das mais relevantes nas tarefas do esclarecimento: 

1.  Ensino. Não há neutralidade quanto ao ensino. Devemos fazer tudo para sermos in-

formadores apenas, sem inculcação de ideias. 

2.  Pesquisa. Não há neutralidade quanto às pesquisas. Toda pesquisa é participativa.  

É necessário, portanto, haver a máxima autocrítica, antes da heterocrítica mínima. 

 

Antagonismo. O percentual de prematuridade ou especulação torna as hipóteses dife-

rentes das teorias. Os dados insuficientes conduzem o pesquisador às hipóteses. Os fatos estrutu-

ram as teorias. 

Luz. Toda hipótese é fogo fátuo mas sempre permite alguma luz, de vela. 

Aquisição. Sob a ótica da Evoluciologia, toda aquisição evolutiva tem preço e, em geral, 

exige algum pré-requisito. Cada coisa tem lugar e momento. A holomaturidade recomenda  

aproveitar o ensejo quando aparece. A hipótese pode significar 1 ensejo. 

Autoconsciencialidade. Segundo a Holomaturologia, até os minidissidentes, os hereges 

e os loucos podem fazer indicações corretas para novas verdades relativas de ponta. A pesquisa 

da autoconsciencialidade exige mais exclusão de apriorismos e preconceitos. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a hipótese, indicados para a expansão das abordagens de-

talhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

1.  Abordagem  consciencial:  Experimentologia;  Neutro. 

2.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

3.  Balão  de  ensaio:  Experimentologia;  Neutro. 

4.  Hipótese  do  esgotamento  eletronótico:  Evoluciologia;  Neutro. 

5.  Pesquisador  independente:  Experimentologia;  Homeostático. 

6.  Sistemata:  Experimentologia;  Neutro. 

7.  Verponarium:  Verponologia;  Homeostático. 

 

HIPÓTESE,  ESPECULAÇÃO,  SUGESTÃO,  PROBABILIDA-
DE,  OPINIÃO,  SUPOSIÇÃO,  IMAGINAÇÃO,  APRIORISMO,  

PALPITE  E  ACHISMO  SÃO  PSEUDOVERDADES,  POR  ISSO  

NÃO  SIGNIFICAM  AINDA  VERDADES  COMPROVADAS. 
 

Questionologia. Como as hipóteses funcionam nas autopesquisas do leitor ou leitora? 

Quantas hipóteses consistentes já foram formuladas por você sobre os problemas da consciência? 
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H I P Ó T E S E    D O    E S G O T A M E N T O    E L E T R O N Ó T I C O  
( E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A hipótese do esgotamento eletronótico é a suposição do embasamento da 

prospectiva intrafísica, terrestre, com a chegada, em época futura, do esgotamento ou saturação 

dos empreendimentos fisicalistas, materialistas ou das instrumentalidades físicas, somáticas, cere-

belares, psicomotrizes ou energéticas das conscins pré-serenonas, vulgares, abrindo espaço e tem-

po intra e extraconscienciais às autoconsciencialidades prioritárias, ao optarem, como alternativa 

melhor, pela dedicação pessoal aos interesses evolutivos da própria consciência, notadamente na 

autovivência da inteligência evolutiva (IE). 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo hipótese vem do idioma Grego, hypóthesis, “ação de pôr embaixo; 

base; fundamento; princípio de algo; ideia fundamental; suposição”. Surgiu no Século XVIII.  

O prefixo es deriva do idioma Latim, ex, “movimento para fora; oposição; privação; extração; re-

dução a fragmentos”. A palavra gota procede também do idioma Latim, gutta, “gota; pingo; lágri-

ma; suor; quinhão”. Apareceu no Século XIII. O vocábulo esgotamento surgiu em 1836. O termo 

elétron provém do idioma Inglês, electron, derivado do idioma Latim, electrum, e este do idioma 

Grego, êlektron, “âmbar amarelo”. Apareceu no Século XX. O sufixo ico, ica, vem do idioma La-

tim, icus, e este do idioma Grego, ikós, com noção de ―participa ão; refer ncia; pertin ncia‖  

é formador de adjetivos. 

Sinonimologia: 1.  Hipótese da saturação eletronótica. 2.  Teoria da Evoluciologia. 

Neologia. A expressão composta esgotamento eletronótico é neologismo técnico da Evo-

luciologia. 

Antonimologia: 1.  Teoria materialista. 2.  Mateologística. 3.  Inviabilidade. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenida-

de; os prioropensenes; a prioropensenidade; os neopensenes; a neopensenidade. 

 

Fatologia: a hipótese do esgotamento eletronótico; a hipótese de trabalho; a hipótese de 

tentativa; a hipótese didática; as elucubrações racionais; a especulação técnica madura; a explo-

ração inicial; a pré-teoria; as deduções hipotéticas; os diagnósticos evolutivos; a formulação 

criativa; a proposição antecipada provisória; a suposição duvidosa porém não-improvável; as cau-

ções científicas da hipótese; os sinais do início do esgotamento da Eletronótica; o envelhecimento 

do paradigma newtoniano-cartesiano convencional atualmente na UTI; a mudança de valores. 

 

Parafatologia: a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o autoparapsiquismo. 

 

III.  Detalhismo 

 

Teoriologia: a teoria da Evoluciologia; a pré-teoria. 

Binomiologia: o binômio tentativa-erro; o binômio tentativa-acerto. 

Filiologia: a neofilia. 

Sindromologia: a síndrome de Swedenborg. 

Holotecologia: a evolucioteca; a maturoteca; a pesquisoteca. 

Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Intrafisicologia; a Mentalsomatologia; a Holo-

maturologia; a Prospectiva; a Cronêmica; a Paracronologia; a Experimentologia; a Imagisticolo-

gia; a Imagética; a Refutaciologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin consciencialmente aberta. 

 

Masculinologia: o cientista convencional; o pré-serenão vulgar; o tenepessista; o cons-

cienciólogo; o reciclante; o inversor existencial; o evoluciólogo; o Serenão. 

 

Femininologia: a cientista convencional; a pré-serenona vulgar; a tenepessista; a cons-

ciencióloga; a reciclante; a inversora existencial; a evolucióloga; o Serenona. 

 

Hominologia: o Homo sapiens recyclans. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minindício do esgotamento eletronótico = o interesse maior, no Século 

XXI, pelos estudos do cérebro e da consciência; maxindício do esgotamento eletronótico = a cria-

ção dos Cursos Intermissivos (CIs) pré-ressomáticos. 

 

Máquinas. Sob a ótica da Intrafisicologia, as máquinas ou instrumentos descobertos, in-

ventados e produzidos pela Tecnologia, derivada da Ciência Convencional, ou Eletronótica, estão, 

pouco a pouco, tomando o lugar dos seres humanos em várias áreas distintas das atividades hu-

manas, por exemplo, estas 3, dispostas na ordem lógica: 

1.  Coleta de informações: a era das comunicações instantâneas. 

2.  Processamentos técnicos: de todos os tipos das mensagens científicas. 

3.  Produção industrial: neste caso específico, gerando o clamor público e a crise do 

desemprego mundial. 

 

Interesses. Segundo a Prospectiva, dentro da vida evolutiva, chegará o dia no qual não 

haverá ação intrafísica atraente para o Homem executar, durante toda a existência humana, pois as 

máquinas substituíram, em nível razoável, a mão de obra humana e a necessidade da presença  

e participação direta das pessoas. Nesta ocasião, a ociosidade chegará ao modo de megaproblema 

e os cientistas eletronóticos terão a oportunidade para refletir, parar para pensar e pesquisar outras 

alternativas para o preenchimento do próprio tempo, interesses e objetivos. Como consequência 

lógica, os fenômenos mais instigantes, dentro de si mesmos, na condição de consciências multidi-

mensionais, serão enfatizados e, assim, poderão entender melhor a prioridade da Evoluciologia.  

A Conscienciologia, então, será melhor considerada como sendo a Ciência das Ciências priori-

tária. 

Prospectiva. Quanto à Cronêmica, é sempre difícil estabelecer a previsão ou a prospecti-

va exata, com precisão, de quantos milênios serão necessários para a concretização do esgotamen-

to eletronótico da média dos componentes da população terrestre. 

 

Tabelologia. Na análise da Evoluciologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, a tabela 

com 10 estágios da evolução dos interesses humanos, passíveis de ratificar, de modo racional, ló-

gico e teático, na vida humana, a plausibilidade da hipótese do esgotamento eletronótico: 

 

Tabela  –  Evolução  dos  Interesses  Humanos 

 

N
os

 Interesses  Primários  Animais Interesses  Evoluídos  Prioritários 

01. Mecanicismo: Filosofia Materialista  Consciencialidade: Holofilosofia    

02. Eletronótica:  Paradigma  Convencional  Conscienciologia: Paradigma Consciencial 

03. Tecnologia: Técnica  Paratecnologia: Paratécnica 
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N
os

 Interesses  Primários  Animais Interesses  Evoluídos  Prioritários 

04. Fisicalidade: interesse efêmero  Intraconsciencialidade: interesse permanente 

05. Máquinas: objetivo intrafísico  Consciências: objetivos multidimensionais 

06. Psicomotricidade: Cerebelologia  Intelectualidade: Cerebrologia 

07. Somatologia: corpo humano (soma)  Mentalsomatologia: consciência (em si) 

08. Ociosidade: tempo livre  Autopesquisologia: Autodiscernimentologia 

09. Saturação: desinteresse pelo elétron  Recexologia: Proexologia, Cognópolis 

10. Capitalismo: selvagem  Estado Mundial: Politicologia Evoluída 

 

Irrelevância. De acordo com a Holomaturologia, a época exata do esgotamento eletro-

nótico torna-se menos relevante à conscin lúcida, hoje (Ano-base: 2006), já disposta a antecipar  

o esgotamento eletronótico na própria vida humana, dedicando-se aos interesses evolutivos priori-

tários, e à proéxis grupal (maxiproéxis), sem esperar o despertamento coletivo da massa dos cien-

tistas convencionais e, consequentemente, da massa humana impensante ou das vítimas da robé-

xis, a fim de ajudar a antecipar tal despertamento crítico por intermédio da interassistencialidade 

da tarefa do esclarecimento (tares) e das megagescons policármicas da reeducação e da ressociali-

zação. 

 

Microminoria. Até à época do despertamento da massa dos seres humanos eletronóti-

cos, importa à conscin lúcida manter a condição ativa dentro da microminoria laboriosa (Comuni-

dade Conscienciológica Cosmoética Internacional, CCCI; Cognópolis). Muitas conscins dessa 

minoria autoconsciente tornar-se-ão Serenões, nesse ínterim ou nos milênios nos quais os seres 

eletronóticos ainda se desenvolvem na condição de pré-serenões. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a hipótese do esgotamento eletronótico, indicados para  

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

interessados: 

1.  Abstração:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

2.  Antilogismo:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

3.  Balão  de  ensaio:  Experimentologia;  Neutro. 

4.  Ciclo  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

5.  Cosmovisiologia:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

6.  Curso  Intermissivo: Intermissiologia;  Homeostático. 

7.  Intelecção:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

 

A  HIPÓTESE  DO  ESGOTAMENTO  ELETRONÓTICO  ATINGE, 
EM  PRIMEIRO  LUGAR,  OS  CULTORES  DO  ACADEMICISMO  

DE  TODAS  AS  ÁREAS  PROFISSIONAIS,  E,  EM  SEGUIDA,  
AOS  CONSCIENCIÓLOGOS,  HOMENS  E  MULHERES. 

 

Questionologia. Como reage você à hipótese do esgotamento eletronótico? Você vê ló-

gica, racionalidade e exequibilidade paulatina no universo dos fatos compondo os argumentos ex-

postos nesta hipótese de tentativa? 
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mografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas; 15 tabs.; 

6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo – Avaliação 

das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Inter-
nacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 23. 37, 92, 151, 196, 279, 301, 344, 375, 381, 477 e 576. 

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 155, 158 a 160, 193, 198 e 785. 

4.  Idem; Manual de Redação da Conscienciologia; 272 p.; 152 abrevs.; 274 estrangeirismos; glos. 300 ter-
mos; 28 x 21 cm; br.; 2a Ed. revisada; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); 

Foz do Iguaçu, PR; 2002; página 131. 

5.  Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525 
caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 5a Ed.; 

Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 970 a 975. 

6.  Idem; Projeções da Consciência: Diário de Experiências Fora do Corpo Físico; 234 p.; glos. 25 termos; 
alf.; 21 x 14 cm; br.; 7a Ed. revisada; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2005; página 204. 

7.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.; 

300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciolo-
gia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 83, 101, 600, 626, 673 e 390. 
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H I P Ó T E S E    E V O L U T I V A  
( E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A hipótese evolutiva é a concepção avançada capaz de esclarecer a estrutu-

ra dos meandros da evolução consciencial a partir das certezas relativas já hauridas pela conscin 

lúcida. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo hipótese vem do idioma Grego, hypóthesis, “ação de pôr embaixo; 

base; fundamento; princípio de algo; ideia fundamental; suposição”. Surgiu no Século XVIII.  

O vocábulo evolutivo procede do idioma Francês, evolutif, de évolution, e este do idioma Latim, 

evolutio, “ação de percorrer, de desenrolar”, de evolvere, “rolar de cima; despenhar; precipitar; 

desdobrar; fazer sair; desenvolver”. Surgiu em 1  3. 

Sinonimologia: 1.  Teoria evolutiva. 2.  Concepção evolutiva. 3.  Conjectura evolutiva. 

4.  Suposição evolutiva. 5.  Especulação evolutiva. 6.  Hipótese heurística. 

Neologia. As duas expressões compostas hipótese evolutiva primária e hipótese evoluti-

va superior são neologismos técnicos da Evoluciologia. 

Antonimologia: 1.  Ignorância evolutiva. 2.  Apedeutismo evolutivo. 

Estrangeirismologia: o link consciencial via mentalsoma; o rapport multimilenar inter-

consciencial; o rapport interconsciexes; o rapport interconscins; o right timing evolutivo; o Men-

talsomarium; o Evolutionarium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturidade da inteligência evolutiva (IE) pessoal. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da pesquisa evolutiva; os cosmopensenes; a cos-

mopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopense-

nidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os parapense-

nes; a parapensenidade. 

 

Fatologia: a hipótese evolutiva; o quadro da evolução consciencial; a Escala Evolutiva 

das Consciências. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo intra e extraconsciencial; o sinergismo catalítico evolu-

tivo; o sinergismo proexológico em alto grau; o sinergismo holossomático; o sinergismo interdi-

mensional; o sinergismo holopensênico; o sinergismo intelectivo; o sinergismo Serenão–Centrais 

Extrafísicas. 

Principiologia: o princípio da descrença somente vivido plenamente a partir do paracor-

po do autodiscernimento; o princípio do megafoco mentalsomático; o princípio da perseverança 

autopesquisística; o princípio básico da Inventariologia; o princípio da qualificação da quanti-

dade; o princípio fundamental da acuidade nas priorizações; o princípio da autocrítica cosmoé-

tica; o princípio do Cosmos estar sob controle inteligente e cosmoético; o princípio da irresistibi-

lidade da autoridade cosmoética. 

Teoriologia: a hipótese como sendo pré-teoria; a teática evolutiva; a teoria do Homo 

sapiens serenissimus; a teoria da Escala Evolutiva das Consciências. 
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Tecnologia: a técnica da holopaciência didática; a técnica conscienciológica das 50 ve-

zes mais; a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade; a técnica da autodesassedialidade 

omnicognitiva; a técnica do recolhimento íntimo; a técnica da mudança pacífica e instantânea do 

bloco de manifestações; a Paratecnologia Interassistencial; as técnicas do epicentrismo cons-

ciencial autolúcido; as técnicas dinamizadoras da autevolução. 

Voluntariologia: o paravoluntariado no Maximecanismo Multidimensional Interassis-

tencial. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da 

proéxis; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da 

dupla evolutiva; o laboratório conscienciológico da grupalidade. 

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

logia; o Colégio Invisível dos Tenepessistas; o Colégio Invisível dos Ofiexistas; o Colégio Invisí-

vel dos Despertos; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível dos Serenões. 

Efeitologia: os efeitos da projeção consciente recicladora; os efeitos da pacificação in-

traconsciencial na conquista da autodesperticidade. 

Neossinapsologia: a série de neossinapses provocadas pelo encontro com consciências 

de hierarquia evolutiva superior. 

Enumerologia: os patamares de autolucidez; os patamares de autocognoscibilidade; os 

patamares de autodiscernimento; os patamares de autocosmovisão; os patamares de Autocos-

moética; os patamares de automaturidade; os patamares de autoconsciencialidade. 

Binomiologia: o binômio soma-consciência; o binômio subcérebro-paracérebro; o bi-

nômio varejismo consciencial–atacadismo consciencial; o binômio Experimentologia-Autopes-

quisologia; o binômio admiração-discordância; o binômio teática-verbação; o binômio Cons-

cienciologia-Mateologia; o binômio tentativa-erro; o binômio tentativa-acerto. 

Interaciologia: a interação conscin lúcida–consciex amparadora–Centrais Extrafísicas; 

a interação comunexes cosmoéticas–Centrais Extrafísicas. 

Crescendologia: o crescendo evolutivo do vírus ao Serenão; o crescendo nos níveis de 

aproveitamento evolutivo das Centrais Extrafísicas. 

Trinomiologia: o trinômio consciência-tempo-dimensões; o trinômio segundos-minutos- 

-horas; o trinômio passado-presente-futuro; o trinômio intencionalidade-perspectiva-prospecti-

va; o trinômio curto prazo–médio prazo–longo prazo; o trinômio automotivação-trabalho-lazer; 

o trinômio planejamento-realização-resultados. 

Antagonismologia: o antagonismo inocência / experiência; o antagonismo inocência 

/ malícia; o antagonismo inocência ignorante / omissão superavitária (omissuper); o antagonis-

mo sorriso inocente / gargalhada horripilante; o antagonismo inocente / culpado; o antagonismo 

inocência / artimanha; o antagonismo inocência lúcida / inocência iludida; o antagonismo evolu-

ção autoconsciente / robéxis. 

Paradoxologia: o paradoxo consciência permanente–soma fugaz; o paradoxo de encon-

trarem-se disponíveis para muitos as verdades captadas por poucos; o paradoxo da simplifica-

ção da complexificação; o paradoxo da análise para a síntese; o paradoxo da simplicidade com-

posta; o paradoxo da disciplina trazer liberdade; o paradoxo da normalização da forma propi-

ciar a liberdade criativa do conteúdo; o paradoxo da imperturbabilidade adolescente da conscin 

inversora hiperlúcida. 

Politicologia: a democracia da megafraternidade; a informaticocracia; a evoluciocracia; 

a tecnocracia; a cognocracia; a meritocracia; a conscienciocracia. 

Legislogia: a lei da generalização da experiência; a lei do maior esforço aplicada à ele-

vação da hiperacuidade de todos; a lei do transformismo; a lei da seriéxis; a lei do eterno retor-

no; a lei da afinidade e da sincronicidade do Cosmos; as leis da Proexologia; a lei da interassis-

tencialidade evolutiva. 

Filiologia: a fenomenofilia; a parafenomenofilia; a neofilia; a energofilia; a parapsico-

filia; a interassistenciofilia; a evoluciofilia. 
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Holotecologia: a ciencioteca; a experimentoteca; a autopesquisoteca; a metodoteca;  

a evolucioteca; a parapsicoteca; a mentalsomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Experimentologia; a Grupocarmologia; a Auto-

cogniciologia; a Parapercepciologia; a Extrafisicologia; a Intermissiologia; a Autopriorologia;  

a Tenepessologia; a Ofiexologia; a Autoproexologia; a Hierarquiologia; a Serenologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

tencial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

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

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

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens hypotheticus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo 

sapiens experimentatus; o Homo sapiens evolutivus; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens 

vigilans; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens cosmoethicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: hipótese evolutiva primária = a concepção do inversor existencial entre  

a própria invéxis e o contato com o amparador extrafísico da tenepes; hipótese evolutiva superior 

= a concepção do evoluciólogo entre a Evoluciologia e o contato com o Homo sapiens serenissi-

mus ou a Serenologia. 

 

Culturologia: a cultura da Evoluciologia. 

Autodeterminologia. Nos primórdios da evolução, a existência humana determina a lu-

cidez e o desenvolvimento, pouco a pouco, da consciência ainda simples e ignorante. Ao tornar-se 

mais autoconsciente, a própria consciência determina a autevolução e, a partir do livre arbítrio, 

escolhe e assenta o próprio destino. Assim, a autodeterminação evolutiva culmina com o estado 

vibracional, a tenepes e a condição da desperticidade. 

 

Considerações. Sob a ótica da Evoluciologia, por meio de 6 parafatos, eis a série lógica 

de considerações, ou hipóteses de tentativas, com a intenção de explicar e compreender melhor  

o mecanismo da evolução das consciências: 

1.  Autoridade. Em função da evolução inevitável das consciências componentes do 

grupo evolutivo, o evoluciólogo exerce permanente autoridade, sem autocracia nem estupros evo-
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lutivos, sobre as personalidades em desenvolvimento do próprio grupocarma, através dos séculos, 

vidas intrafísicas sucessivas e intermissões. 

2.  Centrais. As consultas às 3 Centrais Extrafísicas básicas apresentam peso de poten-

cialização na evolução das consciências mais lúcidas. Daí nasce a relação íntima dos evoluciólo-

gos com as Centrais Extrafísicas criadas e mantidas justamente a partir de tais consciências. 

3.  Colégio. O Colégio Invisível dos Evoluciólogos, portanto, apresenta indispensável  

e permanente intercâmbio com as Centrais Extrafísicas. 

4.  Superintendência. O Colégio Invisível dos Serenões, segundo os parafatos percebi-

dos até o momento evolutivo, superintende o Colégio Invisível dos Evoluciólogos e as Centrais 

Extrafísicas. 

 

5.  Ofiexologia. Em vista do exposto, o ofiexista, homem ou mulher, desenvolve, pouco 

a pouco, os contatos evolutivos nesta ordem natural: 

A.  Amparadores extrafísicos. 

B.  Centrais Extrafísicas. 

C.  Evoluciólogos. 

D.  Serenões. 

 

6.  Serenologia. As Consciexes Livres, por fim, superintendem o Colégio Invisível dos 

Serenões em cada planeta em evolução. 

 

Alavancagem. Cada contato evolutivo da consciência menos evoluída com outra mais 

evoluída equivale à alavancagem teática da autoconsciencialidade do princípio consciencial. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a hipótese evolutiva, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Abordagem  consciencial:  Experimentologia;  Neutro. 

02.  Autoconsciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

03.  Autodiscernimento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

04.  Autolucidez  consciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

05.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

06.  Balão  de  ensaio:  Experimentologia;  Neutro. 

07.  Coerenciologia:  Holomaturologia;  Homeostático. 

08.  Cosmovisiologia:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

09.  Curso  Intermissivo: Intermissiologia;  Homeostático. 

10.  Hipótese:  Experimentologia;  Neutro. 

11.  Hipótese  do  esgotamento  eletronótico:  Evoluciologia;  Neutro. 

12.  Holanálise  da  conscin:  Holomaturologia;  Homeostático. 

13.  Pesquisador  independente:  Experimentologia;  Homeostático. 

14.  Sistemata:  Experimentologia;  Neutro. 

15.  Verponarium:  Verponologia;  Homeostático. 

 

A  HIPÓTESE  EVOLUTIVA  FUNCIONA  AO  MODO  DE  CAL-
MANTE  TEÁTICO  NO  DESENVOLVIMENTO  PROGRESSIVO  

DA  CONSCIÊNCIA  EMPENHADA  NA  AUTOCOMPREENSÃO,  
AUTOMOTIVAÇÃO  E  POTENCIALIZAÇÃO  DA  EVOLUÇÃO. 
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite como hipótese de tentativa os estágios 

evolutivos expostos aqui? Você se encontra, hoje, em qual patamar evolutivo? 
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H I P O X I A    AF E T I V O -F A M I L I A R  
( I N T E R P R I S I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A hipoxia afetivo-familiar é a manifestação doentia, asfixiante, da convi-

vência conflituosa de conscins, homens e mulheres, da família nuclear constituída, carentes de 

afeto e amor, agrilhoadas pelas ações anticosmoéticas de vidas pretéritas, consequentemente, su-

jeitas à inexorabilidade da lei de causa e efeito. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O prefixo hipo provém do idioma Grego, hy(pó), “baixo; dimuição”; o ter-

mo ox(y) deriva, também, do idioma Grego, “oxigênio”. A palavra hipóxia, originária do idioma 

Grego científico, surgiu no Século XVII, documentada no idioma Inglês em 1961. O vocábulo 

afetivo deriva do Latim tardio, affectivus, “que exprime desejo; afetivo”. Apareceu no Século 

XVII. O termo familiar procede, também, do idioma Latim, familiaris, “de família; da casa”. Sur-

giu no Século XVIII. 

Sinonimologia: 01.  Sufocamento afetivo-familiar. 02.  Intoxicação afetivo-familiar.  

03.  Asfixia no convívio afetivo-familiar. 04.  Quizília afetivo-familiar. 05.  Atimia familiar.  

06.  Alexitimia familiar. 07.  Analfabetismo afetivo-familiar. 08.  Distopia afetivo-familiar.  

09.  Agnosia afetivo-familiar. 10.  Repulsa afetivo-familiar. 

Neologia. As 4 expresões compostas hipoxia afetivo-familiar, hipoxia afetivo-familiar 

mínima, hipoxia afetivo-familiar média e hipoxia afetivo-familiar máxima são neologismos técni-

cos da Interprisiologia. 

Antonimologia: 01.  Arejamento afetivo-familiar. 02.  Homeostase afetivo-familiar.  

03  Interação afetivo-familiar sadia. 04.  Atmosfera afetivo-familiar acolhedora. 05.  Empatia 

afetivo-familiar estendida. 06.  Sintonia afetivo-familiar vivenciada. 07.  Alinhamento afetivo- 

-familiar. 08.  Vinculação afetivo-familiar cosmoética. 09.  Inteligência afetivo-familiar aplicada. 

10.  Reciprocidade afetivo-familiar exercitada. 

Estrangeirismologia: a notória ausência da awareness afetivo-familiar; o baratrosférico 

modus vivendi afetivo-familiar; o feeling of being disliked; o estigma da karmic emotional 

desease; a repetição ad nauseam da desafeição no grupo familiar; os milenares desafetos qui 

hurlent de se trouver ensemble; o infernal nobody loves anyone; o living together para novo 

aprendizado da afeição familiar; a realidade do “la vie se donne à qui se donn ‖; o tour de force 

da inteligência evolutiva (IE) na superação da hipoxia afetivo-familiar. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à maturescência da afetividade. 

Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Cultive-

mos a afetividade. Quem ama, assiste. A desafeição escraviza. Afetividade: integração comunica-

tiva. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia:  o holopensene pessoal da imaturidade afetivo-familiar; os patopensenes; 

a patopensenidade; a fôrma holopensênica afetiva doentia; a ausência dos ortopensenes; a carên-

cia da ortopensenidade; os xenopensenes; a xenopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopense-

nidade; os autopensenes renovados pela autoconscienciometria; os neopensenes; a neopensenida-

de; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os evo-

luciopensenes; a evoluciopensenidade; a retilinearidade autopensência a respeito de si, dos outros 

e de situações futuras; o holopensene cosmoético e harmonioso da reciclagem afetiva; o holopen-

sene da afetividade familiar sadia e madura. 
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Fatologia: a hipoxia afetivo-familiar; a asfixia afetiva no grupo familiar; o grupo 

familiar jungido pelas ações anticosmoéticas pretéritas; a interprisão grupocármica emocional; os 

auto e heterassédios; a falta de empatia no grupo familiar; a amaurose afetivo-familiar; a obnubi-

lação dos sentimentos entre os familiares; a indiferença quanto às afeições e a malquerença da fa-

mília nuclear; a imaturidade emocional e os melindres afetivo-familiares; a desunião, a atimia  

e os distúrbios de humor do grupo familiar; a notória alexitimia do cônjuge; a disforia e a incom-

preensão mútua familiar; as escolhas afetivas ectópicas de conscins familiares; a falta de gentile-

za, a insensibilidade e a grosseria atuantes na família nuclear; os ânimos acirrados e a ausência de 

afinidade no grupo familiar; o queixume cronicificado; a vitimização dos familiares; os estigmas 

do grupo familiar; a anomia e o lar baratrosférico; a revolta íntima; o ressentimento aprisionador; 

as algemas anticosmoéticas do passado; o loc externo em detrimento do loc interno; a depressão  

e a insônia crônica constantes no grupo familiar; a tentativa de autocídio de conscin familiar;  

a arena familiar; a liderança familiar comprometida; a disfuncionalidade afetivo-familiar; a resso-

ma compulsória para os acertos afetivos grupocármicos; os enjoos prolongados na primeira e se-

gunda gestações; a maternagem autovitimizada; o primeiro contato com a Conscienciologia  

e a afinidade com a Cosmoética, marco dos acertos grupocármicos; o entendimento da necessida-

de de apaziguamento íntimo a partir do Curso Extensão em Conscienciologia 1 (ECP1); o autode-

sassédio mentalsomático através da audição diária das tertúlias; a recin e a recéxis pessoal rever-

berantes no grupo familiar; a Consciencioterapia, ao modo de balizador do autoposicionamento 

nos conflitos afetivos com a família nuclear; a restauração da auto e heterolideranças; a Conscien-

cioterapia e o entendimento lúcido do limite da assistência familiar; as autopesquisas e a compre-

ensão da Interprisiologia; a libertação do perfeccionismo necessária no aceite das diferenças, 

idiossincrasias e singularidades de conscin familiar; a harmonização com as lides domésticas; as 

reconciliações afetivo-familiares resultantes da centrifugação do egão; o autexemplarismo; a as-

sistência familiar e a recomposição grupocármica enquanto cláusulas pétreas da proéxis;  

o arejamento afetivo harmonizador; o início do auto e heterodesassédio grupal; o desabrochar do 

início da afetividade madura entre as conscins da família nuclear. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a vinculação extra-

física da parentela ao grupo mediante desafeições provenientes de ações anticosmoéticas de vidas 

pretéritas; a autopercuciência quanto ao envolvimento de consciexes nos conflitos interconscien-

ciais; a vampirização energética, pelo umbilicochacra, em momento de desestabilização emocio-

nal de familiar; a participação nos resgates extrafísicos de consciexes familiares; os ataques extra-

físicos nas projeções conscienciais noturnas; a projeção lúcida (PL) esclarecedora da paraproce-

dência de familiar; a parapercepção de consciexes assediadoras na psicosfera de familiar com do-

ença psiquiátrica grave; os acoplamentos patológicos; a implantação da tenepes; a superação do 

gargalo dos 6 primeiros meses e o desencadeamento de projeções de consciência contínua; o arco 

voltaico craniochacral, desbloqueador dos chacras superiores; as projeções extrafísicas facilitando 

as reconciliações com as conscins familiares. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo intencionalidade cosmoética–afetividade sadia no exer-

cício da convivialidade; o sinergismo desdramatizações–reciclagens evolutivas; o sinergismo 

convívio compulsório–posicionamento interassistencial; o sinergismo das reconciliações afeti-

vas; o sinergismo empatia–afeição–intercompreensão familiar. 

Principiologia: o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio de ninguém 

perder ninguém; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio de o menos doente as-

sistir o mais doente; o princípio da convivialidade sadia; o princípio do esforço pessoal na cons-

trução da harmonia afetiva entre os familiares; o princípio cosmoético da aceitação das diferen-

ças pessoais; os princípios do Paradireito; o princípio de objetivar o melhor para todos. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) facilitador das recomposições afe-

tivo-familiares. 
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Teoriologia: a autoconscientização quanto à recomposição afetiva necessária na teoria 

das interprisões grupocármicas; a teoria da evolução consciencial em grupo; a teoria da evolu-

ção consciencial interassistencial. 

Tecnologia: a técnica do estado vibracional; a técnica da vivência do binômio admira-

ção-discordância. 

Voluntariologia: o voluntariado tarístico nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Grupocarmologia; o laboratório 

conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenolo-

gia; o laboratório conscienciológico da Interassistenciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Ressoma-

tolologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Seriexologia; o Colégio 

Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da 

Evoluciologia. 

Efeitologia: o efeito do perdão na liberação dos nós afetivo-familiares; o efeito da higi-

dez pensênica permitindo a atuação dos amparadores na recomposição grupocármica; o efeito da 

conduta pessoal exemplarista e cosmoética; o efeito evolutivo e pacificador da convivência afeti-

vo-familiar. 

Neossinapsologia: as neossinapses derivadas do crescendo perdão-libertação; as neos-

sinapses das reconciliações afetivas; as neossinapses pacificadoras da desafeição familiar; as ne-

ossinapses da afetividade sadia e cosmoética entre os familiares. 

Ciclologia: o ciclo alternante doentio algoz-vítima na interprisão afetivo-familiar; o ci-

clo vitimização-recomposição; o ciclo das ressomas compulsórias para correção da rota evolu-

tiva. 

Enumerologia: a desafeição tóxica; a desestabilização emocional; a desavença familiar; 

a dessintonia afetiva; a desconcordância cronicificada; a antivitimização terapêutica; a desvincu-

lação libertária. 

Binomiologia: o binômio bem-querer–bem-viver familiar; o binômio perdão-reconcilia-

ção; o binômio autovitimização–vampirização energética; o binômio desdramatização–antiviti-

mização afetiva; o binômio reciclagens-aprendizados; o binômio amor-libertação; o binômio au-

todiscernimento–autossuperação da carência afetivo-familiar; o binômio autopesquisa-autodiag-

nóstico dos gargalos afetivos; o binômio afetividade–aceitação das diferenças pessoais. 

Interaciologia: a interação autodiscernimento–amaduredimento afetivo-familiar; a inte-

ração autodesassédio-heterodesasssédio afetivo; a interação emocionalismo exacerbado–confli-

tuosidades; a interação empenho assistencial–libertação interpriosional; a interação conviviali-

dade harmônica–afetividade sadia. 

Crescendologia: o crescendo erro-correção na revindita dos desafetos; o crescendo das 

autossuperações das carências afetivas; o crescendo inteligência emocional–inteligência evoluti-

va (IE) aplicado na solução dos conflitos emocionais e afetivos. 

Trinomiologia: o trinômio amor-perdão-reconciliações; o trinômio melindres-ressenti-

mentos-mágoas impedindo os acertos grupocármicos; o trinômio desafeição-sujeição-interprisão; 

o trinômio perdão–libertação–interassistência familiar. 

Polinomiologia: o polinômio exercitar trafor–corrigir erros–assistir desafetos–mudar  

a rota evolutiva; o polinômio compreensão–empatia–resiliência–perseverança para enfrentar os 

ressentimentos afetivos; o polinômio apaziguamento íntimo–autorreflexão–autodiscernimento– 

–autossuperação dos conflitos afetivo-familiares. 

Antagonismologia: o antagonismo afeição / desafeição familiar; o antagonismo inter-

prisão / libertação; o antagonismo interprisão grupocármica / assistência interconsciencial;  

o antagonismo animosidade / solidariedade afetivo-familiar. 

Paradoxologia: o paradoxo amor-ódio; o paradoxo de, muitas vezes, a desafeição ocul-

tar o amor; o paradoxo de o Sisifismo dos reencontros compulsórios nem sempre possibilitar  

a recomposição afetivo-grupocármica em única ressoma; o paradoxo de a separação, por vezes, 

gerar a união afetiva de familiares; o paradoxo de o convívio compulsório poder ser libertador; 

o paradoxo de a interprisão grupocármica poder ser o sustentáculo afetivo evolutivo. 
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Politicologia: a autocracia; a assistenciocracia; a proexocracia; a cosmoeticocracia;  

a autopesquisocracia; a discernimentocracia; a evoluciocracia. 

Legislogia: a lei de ação e reação; a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei da em-

patia; a lei da afinidade interconsciencial; a lei da grupalidade; a lei da interdependência cons-

ciencial; a lei da interassistencialidade. 

Filiologia: a familiofilia; a conviviofilia; a recexofilia; a discernimentofilia; a fraternofi-

lia; a interassistenciofilia; a cosmoeticofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a conviviofobia; a autocriticofobia; a heterofobia. 

Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome do canguru; a síndro-

me da porta giratória. 

Maniologia: a dipsomania; a mania de acreditar ser sempre o outro o problema. 

Mitologia: o mito da família-modelo; o mito de Abas; o mito amar é sofrer; o mito de  

o inferno serem os outros; o mito de perdoar ser sinal de fraqueza; o mito perdoar é esquecer. 

Holotecologia: a convivioteca; a grupocarmoteca; a interprisioteca; a conflitoteca; psi-

cossomatoteca; a assistencioteca; a cosmoeticoteca; a proexoteca; a evolucioteca; a autopesqui-

soteca; a recicloteca. 

Interdisciplinologia: a Interprisiologia; a Vinculologia; a Grupocarmologia; a Convi-

viologia; a Conflitologia; a Desarmonologia; a Discernimentologia; a Reeducaciologia; a Reciclo-

logia; a Autopesquisologia; a Interassistenciologia; a Autoconscienciometrologia; a Cosmoetico-

logia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: o grupo interprisional de desafetos; a família nuclear; a conscin carente de 

amor; a conscin alexitímica; a conscin temperamental; a conscin cara amarrada; a conscin mal- 

-humorada; a conscin egoísta; a conscin auto e heterassediada; a conscin baratrosférica; a conscin 

anticosmoética; a conscin autovitimizada; a conscin malamada; a conscin insone; a isca humana 

inconsciente; a geração canguru; a conscin reciclante; a conscin auto e heteroperdoadora; a cons-

cin exemplarista; a conscin tertuliana; o ser familiar aglutinador cosmoético; a família eudemo-

nista; o grupo evolutivo; a conscin liberta e libertária. 

 

Masculinologia: o analfabeto emocional; o devedor cármico; o credor cármico; os cúm-

plices do destino; o carente de afeto; o distímico; o deprimido; o durão; o antipático; o intransi-

gente; o perfeccionista; o arrogante; o insatisfeito; o assistente familiar; o reconciliador; o pesqui-

sador; o evoluciente; o conviviólogo; o voluntário; o tertuliano; o tenepessista. 

 

Femininologia: a analfabeta emocional; a devedora cármica; a credora cármica; as cúm-

plices do destino; a carente de afeto; a distímica; a deprimida; a durona; a antipática; a intransi-

gente; a perfeccionista; a arrogante; a insatisfeita; a assistente familiar; a reconciliadora; a pesqui-

sadora; a evoluciente; a convivióloga; a voluntária; a tertuliana; a tenepessista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens antipathicus; o Homo sapiens conflictuosus; o Homo sa-

piens biophilicus; o Homo sapiens interpraesidiarius; o Homo sapiens acediosus; o Homo sa-

piens pathopensenicus; o Homo sapiens reurbanisatus; o Homo sapiens immaturus; o Homo sa-

piens subcerebralis; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens remissor; o Homo sapiens ree-

ducator; o Homo sapiens affectuosus; o Homo sapiens felix. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: hipoxia afetivo-familiar mínima = o analfabetismo emocional entre as 

conscins da família nuclear; hipoxia afetivo-familiar média = a manifestação de agressividade  

e violência verbal entre os componentes do grupo familiar; hipoxia afetivo-familiar máxima  
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= a manifestação da violência física na manutenção do jugo da inseparabilidade grupocármica pa-

ra novo aprendizado da afetividade na convivência familiar. 

 

Culturologia: a cultura da afeição familiar; a cultura da convivência familiar sadia  

e cosmoética; a cultura do perdão; a cultura da interassistência; a cultura da gentileza; a cultura 

de desejar o melhor para todos. 

 

Etologia. Sob a ótica da Conviviologia, eis, na ordem alfabética, 20 atitudes ou posturas 

anticosmoéticas, dificultadoras da remissão ou cura da hipoxia afetivo-familiar: 

01. Alienação parental. 

02. Altivez. 

03. Ambição doentia. 

04. Ausência de limites. 

05. Autoritarismo. 

06. Carrancismo. 

07. Ciúme doentio. 

08. Comunicação monossilábica. 

09. Conservadorismo. 

10. Desunião. 

11. Egoísmo. 

12. Indiferença. 

13. Inflexibilidade. 

14. Inveja. 

15. Isolacionismo. 

16. Mágoa. 

17. Mau humor. 

18. Ódio. 

19. Orgulho. 

20. Rancor. 

 

Travão. Sob o enfoque da Paracronologia, quanto mais durar o desacerto grupocármico, 

nas vidas intrafísicas e nas intermissões, pior será para todos os componentes do grupo familiar. 

Esse travão antievolutivo, ou padrão de energias patológicas, cronicificadas, mantém as consci-

ências sob jugo inexorável, tornando-se imprescindível novos encontros para reciclar as energias 

entrópicas das emoções tóxicas, acumuladas ao longo do ciclo evolutivo. 

Rastro. Tendo em vista a Recexologia, o acerto grupocármico acelera a evolução dos en-

volvidos. Ninguém evolui deixando rastro de ressentimentos afetivos nas vidas intrafísicas suces-

sivas. 

Interassistência. No enfoque da Interassistenciologia, os conflitos afetivo-familiares, 

quando superados, transformam-se, pelas neossinapses, em energias positivas, curativas, para as-

sistir o próprio evoluciente, os familiares, e ajudar outras pessoas com a mesma patologia ou 

dificuldade. Essa nova conduta cosmoética, exemplarista, tem a energia ou o padrão da autos-

superação e do perdão. 

 

Caracterologia. De acordo com a Paradireitologia, a família eudemonista, seria o mo-

delo de superação da hipoxia afetivo-familiar, apresentando estas 5 características enumeradas em 

ordem lógica: 

1. Maturidade. Na família eudemonista não há conflitividade, há o predomínio da 

compreensão e respeito mútuos. 

2. Equilíbrio. Na família eudemonista não há caos, há o predomínio da harmonia e au-

tonomia das conscins familiares. 

3. Fraternidade. Na família eudemonista não há apenas consaguinidade, há o predomí-

nio de laços de afetividade. 
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4. Interassistência. Na família eudemonista não há egoísmo, há o predomínio da soli-

dariedade e responsabilidade mútua. 

5. Ortopensenidade. Na família eudemonista não há desafetos, há o predomínio da in-

tenção cosmoética do melhor para todos. 

 

Terapeuticologia. Sob a ótica da Consciencioterapia, eis, em ordem alfabética, 8 provi-

dências facilitadoras das renovações pessoais, objetivando minimizar, ou até superar, os efeitos da 

hipoxia afetivo-familiar: 

1. Antivitimização: as mudanças de posturas íntimas mediante o corte de autovitimiza-

ções seculares, rompendo o vínculo com antigos assediadores. 

2. Autenfrentamento: as mudanças de posturas íntimas mediante a eliminação das 

condutas poliqueixosas. A cura resulta da mudança de postura. 

3. Autoconscienciometria: as mudanças de posturas íntimas mediante as autavaliações 

conscienciométricas, com repercussões exemplaristas no entorno. 

4. Autodesassédio: as mudanças de posturas íntimas mediante a higiene pensênica  

e limpeza das energia de emoções entrópicas, cronicificadas, provocadoras da obnubilação 

mental. 

5. Autopesquisa: as mudanças de posturas íntimas mediante as autocríticas e o reco-

nhecimento dos trafores de familiares. 

6. Autoprofilaxia energética: as mudanças de posturas íntimas mediante a instalação 

do estado vibracional profilático em quaisquer circuntâncias e, principalmente, para o autencapsu-

lamento nos momentos de surtos emocionais de familiar. 

7. Heteroperdoamento: as mudanças de posturas íntimas mediante o exemplarismo  

e teática do perdão e da afeição estendida. 

8. Tenepes: as mudanças de posturas íntimas mediante a teática da megafraternidade  

e autopacificação íntima, transcendendo os estritos limites assistenciais do grupocarma para a as-

sistência anônima, policármica. Sair do umbigão para enxergar o Cosmos. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a hipoxia afetivo-familiar, indicados para a expansão das 

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

01. Acerto  grupocármico:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

02. Afetividade:  Psicossomatologia;  Neutro. 

03. Amizade  interativa:  Conviviologia;  Neutro. 

04. Antivitimologia:  Holomaturologia;  Homeostático. 

05. Carga  da  convivialidade:  Conviviologia;  Neutro. 

06. Conflituosidade:  Conflitologia;  Nosográfico. 

07. Convívio  compulsório:  Grupocarmologia;  Neutro. 

08. Crescendo  perdão-libertação:  Conviviologia;  Homeostático. 

09. Desafeição:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10. Desordem  familiar:  Interprisiologia;  Nosográfico. 

11. Inseparabilidade  grupocármica:  Grupocarmologia;  Neutro. 

12. Interdependência  evolutiva:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

13. Interprisiologia:  Grupocarmologia;  Nosográfico. 

14. Princípio  da  empatia  evolutiva:  Evoluciologia;  Neutro. 

15. Travão  familiar:  Grupocarmologia;  Nosográfico. 
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A  HIPOXIA  AFETIVO-FAMILIAR  É  SEMPRE  TRAVÃO  

EVOLUTIVO.  CABE  À  CONSCIN,  MAIS  LÚCIDA,  SER  

AGENTE  DE  MUDANÇA  NA  REMISSÃO  DA  PATOLOGIA,  
CRIANDO  CONDIÇÕES  DE  RECONCILIAÇÃO  E  PERDÃO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda convive com o travão da hipoxia afetivo- 

-familiar? Quais ações vem promovendo para remissão ou cura dessa patologia? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  Agnosia. País: Espanha. Data: 2010. Duração: 105 min. Gênero: Drama. Idade (censura): 12 anos. 

Idioma: Espanhol. Cor: Colorido. Legendado: Inglês & Catalão (em DVD). Direção: Eugenio Mira. Elenco: Eduardo 
Noriega; Bárbara Goenaga; Félix Gómez; Martina Gedeck; Sergi Mateu; Jack Taylor; Luis Zahera; & Miranda Makaroff. 

Produção: Alvaro Augustín; M.A. Faura; & Isaac Torras y Jesús de la Vega. Direção de Arte: Javier Alvariño. Roteiro: 

Antonio Trashorras; & Javier Gullón. Fotografia: Unax Mendía. Música: Eugenio Mira. Figurino: Ariadna Papió. 
Edição: Jose Luis Romeu. Efeitos Especiais: David Campos; Javier Jal; & Joaquín Dorado. Estúdio: Telecinco Cinema; 

& Roxbury Pictures. Distribuidora: Aurum. Sinopse: Joana Prats (Bárbara Goenaga), sofre de doença neuropsicológica 

rara, modificadora da percepção. Apesar de olhos e ouvidos em perfeitas condições, a própria mente não interpreta bem os 
estímulos recebidos pelos sentidos. Conhecedora do segredo industrial guardado pelo pai, a jovem será vítima de plano 

sinistro para extrair-lhe a informação, aproveitando-se a confusão sensorial da mesma. 

2.  Além do Espelho. Título Original: Más allá del Espejo. País: Espanha. Data: 2006. Duração: 115 min. 
Gênero: Documentário. Idade (censura): Livre. Idioma: Castelhano; & Catalão. Cor: Colorido. Legendado: Inglês (em 

DVD). Direção: Joaquin Jordá. Elenco: Esther Chumillas; Joaquin Jordá; Rosario Villaescusa; & Yolanda Cañamares. 

Produção: Antoni Camín; Dária Esteva; & Quique Camín. Roteiro: Joaquin Jordá; & Laia Manresa. Fotografia: Carles 
Gusi AEC; Ricardo Iscar; & Carla Subirana. Música: Laura Casaponsa. Edição: Núria Esquerra. Distribuidora: O Video 

TV S. A. Sinopse: O documentário apresenta o mundo das agnosias e das alexias, enfermidades cerebrais responsáveis 

pela alteração da percepção da “realidade”. O início da história ocorre através de artigo publicado no diário El País, 
narrando o caso de Esther Chumillas, jovem de 18 anos de idade, agnóstica desde os 15. O diretor de cinema Joaquin 

Jordá, aléxico e agnóstico visual devido a infarto cerebral, entra em contato com Esther e ambos iniciam a relação de 

amizade. 
3.  Hannah e suas Irmãs. Título Original: Hannah and her Sisters. País: EUA. Data: 1986. Duração: 103 

min. Gênero: Drama. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português (em DVD). 

Direção: Woody Allen. Elenco: Barbara Hershey; Carrie Fisher; Michael Caine; Mia Farrow; Dianne Wiest; Maureen 
O'Sullivan; Lloyd Nolan; Max von Sydow; Woody Allen; & Lewis Black. Produção: Robert Greenhut. Roteiro: Woody 

Allen. Música: Georgi Badev; & John Gordon Morris. Edição: Susan E. Morse. Distribuidora: Orion Pictures. Outros 

dados: Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante; Melhor Ator Coadjuvante e Melhor Roteiro Original (1987). Sinopse: 
Carinhosa, dedicada e bem sucedida, Hannah (Mia Farow) é a fortaleza da família. Além da devoção ao marido e filhos, 

encontra tempo para administrar as brigas dos pais, oferecer suporte emocional ao ex-marido hipocondríaco e apoiar 

financeiramente as duas irmãs, Holly e Lee. A vida dela desperta rivalidade nos familiares, e a tentativa de sabotagem 
serve para evidenciar para Hannah e as irmãs a fragilidade escondida sob a máscara da postura impecável. 

4.  O Doador de Memórias. Título Original: The Giver. País: EUA. Data: 2014. Duração: 97 min. Gênero: 

Ficção Científica. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português (em DVD). Direção: 
Phillip Noyce. Elenco: Jeff Bridges; Meryl Streep; Brenton Thwaites; Alexander Skarsgard; Katie Holmes; Odeya Rush; 

Cameron Monaghan; Taylor Swift; Emma Tremblay; & Alexander Jillings. Produção: Scooter Braun. Roteiro: Michael 

Mitnick. Música: Marco Beltrami. Cinematografia: Ross Emery. Edição: Bary Alexander Brown. Companhia: Walden 
Media. Distribuidora: Partis Filmes; & The Weinstein Company. Sinopse: : Com base no romance homônimo de Lois 

Dowry, o “Doador de Memórias”, imagina pequena comunidade vivendo em mundo aparentemente ideal, sem doenças 

nem guerras, mas também sem sentimentos. Certa pessoa é encarregada de armazenar estas memórias, de forma a poupar 
os demais habitantes do sofrimento e, também, guiá-los com sabedoria. De tempos em tempos, esta tarefa muda de mãos 

e, agora, cabe ao jovem Jonas (Brenton Thwaites), passar por duro treinamento durante o qual descobrirá verdades indese-

jáveis, rebelando-se contra o status quo daquela imaginária sociedade. 
5.  O Juiz. Título Original: The Judge. País: EUA. Data: 2014. Duração: 141 min. Gênero: Drama. Idade 

(censura): 14 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português (em DVD). Direção: David Dobkin. Elenco: 

Robert Downey Jr.; Robert Duvall; Vera Farmiga; Billy Bob Thornton; Vincent D'Onofrio; Jeremy Strong; Dax Shepard; 
Leighton Meester; Ken Howard; & Emma Tremblay. Produção: David Dobkin; Susan Downey; & David Gambino. Pro-

dução Executiva: Bruce Berman; Robert Downey Jr.; & Herb Gains. Roteiro: Nick Schenk; & Bill Dubuque. Músi-

ca:Thomas Newman. Cinematografia: Janusz Kaminski. Edição: Mark Livolsi. Companhias: Big Kid Pictures; & Team 
Downey. Distribuidora: Warner Bros. Sinopse: Hank Palmer, (Robert Downey Jr.) advogado de sucesso, após muito 

anos longe da família, retorna à cidade, onde cresceu, para o velório da mãe. O pai (Robert Duvall), juiz da cidade, sofre 

Mal de Alzheimer, sendo apontado pela polícia como principal suspeito da morte do homem a quem condenou há vinte 
anos. Hank, então, decide defender o pai no tribunal e, ao final do filme, ocorre a reconciliação entre os dois. 
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6.  Parente é Serpente. Título Original: Prenti Serpenti. País: Itália. Data: 1992. Duração: 105 min. Gêne-

ro: Comédia. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Italiano. Cor: Colorido. Legendado: Português. Direção: Mario Moni-

celli. Elenco: Tommaso Bianco; Renato Cecchetto; Marina Confalone; Alessandro Haber; Cinzia Leone; Eugenio Mas-
ciari; Paolo Panelli; Monica Scattini; Pia Velsi; & Eleonora Alberti. Produção: Giovanni Di Clemente. Roteiro: Mario 

Monicelli; Piero De Bernadi; Carmine Amoroso; & Susu Cecchi D’Amico. Fotografia: Franco di Giacomo. Música: 

Rudy De Cesaris. Edição: Ruggero Mastroianni. Distribuidora: Spectra Nova. Clemi Cinematografica. Sinopse: Família 
tipicamente italiana se reúne na casa da nonna para a ceia de Natal. Separados pela distância e estilos de vida bem dife-

rentes, tudo transcorre em clima de festa, quando as verdadeiras personalidades dos irmãos vão sendo expostas e minam, 

aos poucos, o clima festivo. A fraternidade familiar vai por água abaixo, quando os avós anunciam decidir morar com 
qualquer dos filhos. A partir daí, começa autêntico jogo de empurra-empurra, pois ninguém quer arcar com a responsabili-

dade. Ao final, arquitetam trama sinistra para assassinar os pais enquanto passam o Réveillon no melhor restaurante do lu-

garejo. 
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H I S T Ó R I A    D O S    I N T E L E C T U A I S  
( B I O G R A F O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A História dos Intelectuais é a pesquisa, a análise, a reflexão, o registro 

e a publicação sobre a produção e recepção de ideias, as contribuições, as repercussões, os desdo-

bramentos e a trajetória da conscin e / ou da consciex letrada em diferentes épocas e contextos 

históricos. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo história deriva do idioma Latim, historia, “História; História 

Universal; narração; descrição; conto; aventura; fábula”, e este do idioma Grego, história, “Histó-

ria; pesquisa; informação; relato”. Surgiu no Século XIV. O vocábulo intelectual procede igual-

mente do idioma Latim, intellectualis, “relativo à inteligência; intelectual”. Apareceu no mesmo 

Século XIV. 

Sinonimologia: 1.  Análise da trajetória dos intelectuais. 2.  Estudo da produção e sen-

tido das obras autorais. 

Neologia. As duas expressões compostas História dos Intelectuais eletronótica e Histó-

ria dos Intelectuais conscienciológica são neologismos técnicos da Biografologia. 

Antonimologia: 1.  História Intelectual. 2.  História da Filosofia. 3.  História da História. 

4.  História Cultural. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Pesquisologia Biográfica. 

Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética e classificadas em  

2 subtítulos: 

1.  “Intelectual. A melhor personalidade intelectual é a que reúne em uma só conscin, 

o leitor, o revisor, o tradutor, o articulista, o conferencista, o debatedor, o professor, o pesquisa-

dor e o autor publicado, logicamente, não importando se é homem ou mulher”. “Sugestão para  

o objetivo pragmático desta vida respiratória ao intelectual, homem ou mulher: fazer o levanta-

mento final, detalhista (Inventariologia), do seu acervo, biblioteca, gavetas, armários e escritório, 

separando as suas pensatas dispersas, eliminando os bagulhos mentaissomáticos e compondo  

o seu dicionário pessoal de máximas ao modo de obra de autorrevezamento multiexistencial para 

a próxima existência intrafísica. É o que faço com este Léxico de Ortopensatas”. 

2.  “Intermissivistas. A maioria dos intermissivistas ressomados já teve retrovida onde 

exerceu a docência e a existência intelectual, de outro modo seria difícil compreender as neover-

pons conscienciológicas”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do desenvolvimento da intelectualidade; os inte-

lectopensenes; a intelectopensenidade; o holopensene pessoal da Pesquisologia; o holopensene 

pessoal do autodidatismo; o holopensene pessoal da cultura; o holopensene da erudição; o holo-

pensene pessoal da mentalsomaticidade; a análise dos grafopensenes; a responsabilidade pela gra-

fopensenidade; o holopensene pessoal da Biografologia; os biografopensenes; a biografopenseni-

dade; o holopensene pessoal da Sociologia; os sociopensenes; a sociopensenidade; o holopensene 

pessoal da Política; os autopensenes; a autopensenidade; a retilinearidade autopensênica; os orto-

pensenes; a ortopensenidade; o holopense pessoal das retrocognições; o holopensene pessoal da 

serialidade multiexistencial; os lateropensenes; a lateropensenidade; a extrapolação pensênica. 

 

Fatologia: a História dos Intelectuais; o estudo das diferentes abordagens das obras idea-

tivas; o objeto de estudo, o intelectual, levando à nova área de investigação; a análise do conteúdo 

da produção intelectual; o estudo da restituição do contexto de produção da obra; o estudo do 
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Zeitgeist da trajetória de vida do autor; a aparente indissociação entre a História Intelectual  

e a História dos Intelectuais; a perspectiva da análise determinando a área de pesquisa histórica;  

o imperativo histórico de a conscin pesquisadora reconhecer e respeitar a subjetividade presente 

nas fontes de pesquisa; o conhecimento cultural; a elaboração das ideias; o conceito polissêmico 

de intelectual; a substantivação da palavra intelectual; a adjetivação da palavra intelectual; as di-

ferentes épocas apresentando modelos distintos de representação do intelectual; o intelectual de-

safiando a razão do Estado; os polos contraditórios da produção do saber e da enunciação da 

verdade; a amplitude das ideias advindas das pesquisas históricas; o hábito de ler livros biográfi-

cos; o fato de a História dos Intelectuais compor o campo diversificado dos ramos historiográfi-

cos; o ato de estudar a História dos Intelectuais; o estudo dos rastros históricos; o personagem in-

telectual e a representação na História da Humanidade; os intelectuais de esquerda no Caso  

Dreyfus; a mulher tornada visível na História dos Intelectuais; a mulher invisível na História;  

a história política dos intelectuais; a análise do discurso intelectual; o estudo da História da Hu-

manidade presentificando o passado; a História Intelectual possibilitando melhor apreensão dos 

universos intelectuais; os círculos intelectuais; o estudo; os documentos; os manuscritos; os ca-

dernos de notas; a pesquisa histórica ampliando o acervo a cultural da conscin; as viagens culturais; 

os museus; as leituras; as biografias; a escrita; a produção intelectual; o fato de a conscin registrar 

os estudos sobre os intelectuais visando o autorrevezamento; a autodecisão de a conscin em evo-

lução escrever livro histórico relacionado com a possível parautobiografia. 

 

Parafatologia: o estado vibracional (EV) profilático necessário nas pesquisas historio-

gráficas; a assim; a desassim; a imersão homeostática na Para-Historiografia; a recuperação de 

paracons ampliada pelo estudo da História dos Intelectuais facilitando a construção da linha do 

tempo seriexológica. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo Historiografia-Holobiografia; o sinergismo intelectivo; 

o sinergismo biógrafo–amparador extrafísico de função; o sinergismo curiosidade-autopesquisa-

-leitura; o sinergismo pesquisador-biblioteca; o sinergismo biblioteca pessoal seletiva–curiosi-

dade intelectiva produtiva; o sinergismo autopesquisa-autoconhecimento; o sinergismo conheci-

mento humano–conhecimento multidimensional; o sinergismo conhecimentos científicos–cosmo-

visão. 

Principiologia: o estudo biográfico alicerçado no princípio das ideias estarem acima 

das pessoas; a falta crucial da vivência do princípio da descrença (PD) por parte dos cientistas, 

filósofos, intelectuais e artistas em geral; a associação de princípios mentaissomáticos; a de-

monstração prática do princípio da descrença sustentado pelo historiógrafo docente em sala de 

aula; o princípio científico da explicitação pesquisística; o princípio da inventividade; o princípio 

da reparação autobiográfica. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) qualificando as pesquisas historio-

gráficas; o respeito ao código de ética do historiador em não ocultar, fantasiar ou deturpar os fa-

tos; os códigos culturais obsoletos; os códigos culturais repressores; os códigos científicos; os có-

digos cerimoniais e protocolares de cada cultura; os códigos de condutas socioculturais; os códi-

gos de linguagem. 

Teoriologia: a teoria da exumação historiográfica; as teorias da Metodologia Científica 

aplicadas à Biografologia; as teorias das pesquisas historiográficas; os limites e possibilidades da 

teoria e prática dos experimentos historiográficos. 

Tecnologia: a técnica da prospecção historiográfica; a técnica analítica das obras es-

critas; a tecnicidade historiográfica; a técnica da história oral enquanto registro de história, de 

memória e de produção documental; a técnica do Parassociograma visando associações grupo-

cármicas. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

11952 

Laboratoriologia: a exposição biográfica autocrítica e cosmoética do labcon pessoal;  

o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia; o laboratório conscienciológico da 

Automentalsomatologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Para-História. 

Efeitologia: os efeitos evolutivos das pesquisas históricas; os efeitos retrocognitivos das 

pesquisas biográficas; os efeitos mentaissomáticos do estudo da História dos Intelectuais. 

Enumerologia: os limites da História dos Intelectuais; os espaços de pesquisas da His-

tória dos Intelectuais; as possibilidades retrocognitivas no estudo da História dos Intelectuais;  

a diversidade de análise da História dos Intelectuais; a dimensão cultural da História dos Intelec-

tuais; a extensão social da História dos Intelectuais; a proporção política da História dos Intelec-

tuais. 

Binomiologia: a autocriticidade quanto ao binômio fato–versões históricas; o binômio 

História dos Intelectuais intrafísica–História dos Cursos Intermissivos (CI); o binômio História 

dos Intelectuais–Seriexologia. 

Interaciologia: a interação pesquisa histórica–parapsiquismo; a interação Historiogra-

fologia-Seriexologia; a interação historiógrafo-amparador; a interação Retro-História–Neo-His-

tória. 

Crescendologia: o crescendo História Pessoal–História Universal. 

Trinomiologia: o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio pesquisador-fon-

te-descoberta. 

Polinomiologia: o polinômio narração de vida específica–espaço social–contexto histó-

rico–hermenêutica–História dos Intelectuais. 

Antagonismologia: o antagonismo biografia / biografia intelectual. 

Paradoxologia: o paradoxo de a conservação e manutenção dos arquivos históricos se-

rem de extrema relevância para a pesquisa historiográfica, podendo permanecer ocultos e não 

raro inacessíveis à população. 

Politicologia: a política arquivística histórica. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicado às pesquisas biográfica e historiográfica. 

Filiologia: a conscienciofilia; a biografofilia; a historiofilia; a intelectofilia; a historio-

grafofilia; a pesquisofilia; a bibliofilia; a holotecofilia; a neofilia; a experimentofilia. 

Fobiologia: a historiofobia; a intelectofobia; a historiografobia; a passadofobia; a biblio-

fobia; a experimentofobia; a disciplinofobia; a megafocofobia; a neofobia; a raciocinofobia. 

Maniologia: a evitação da nostomania nas pesquisas historiográficas. 

Mitologia: o mito da fidedignidade do documento oficial; o mito da razão fria carente 

de emoção na pesquisa historiográfica; o mito do passado morto. 

Holotecologia: a historioteca; a intelectoteca; a historiografoteca; a pesquisoteca; a ex-

perimentoteca; a metodoteca; a mentalsomatoteca; a analiticoteca; a fenomenoteca; a tecnoteca; 

a encicloteca; a parapsicoteca. 

Interdisciplinologia: a Biografologia; a Historiografologia; a Historiologia; a Intelecto-

logia; a Pesquisologia; a Experimentologia; a Passadologia; a Retrocogniciologia; a Criteriologia; 

a Megafocologia; a Manutenciologia; a Confrontologia; a Cogniciologia; a Mentalsomatologia;  

a Cosmoeticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: o ser letrado; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser 

interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin historiógrafa motivada para a pesquisa. 

 

Masculinologia: o intelectual moderno; o líder religioso; o jurista; o filósofo; o desco-

bridor; o inventor; o criador; o mecenas; o pensador; o escritor; o intelectual; o escriba; o historia-

dor; o exumador; o biografólogo; o pesquisador; o autodidata; o erudito; o exemplarista; o agita-

dor histórico; o líder; o voluntário; o intermissivista; o conviviólogo; o comunicólogo; o proe-
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xista; o proexólogo; o verbetólogo; o verbetógrafo; o pesquisador autocobaia; o informador evo-

lutivo; o agente autorretrocognitor; o tenepessista; o seriexólogo. 

 

Femininologia: a intelectual moderna; a líder religiosa; a jurista; a filósofa; a descobri-

dora; a inventora; a criadora; a mecenas; a pensadora; a escritora; a intelectual; a escriba; a histo-

riadora; a exumadora; a biografóloga; a pesquisadora; a autodidata; a erudita; a exemplarista;  

a agitadora histórica; a líder; a voluntária; a intermissivista; a convivióloga; a comunicóloga;  

a proexista; a proexóloga; a verbetóloga; a verbetógrafa; a pesquisadora autocobaia; a informa-

dora evolutiva; a agente autorretrocognitora; a tenepessista; a seriexóloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens historiator; o Homo sapi-

ens perquisitor; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens historio-

graphus; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens holothecarius; o Homo sapiens parascientifi-

cus; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens seriexologus; o Homo sapiens retrocognitor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: História dos Intelectuais eletronótica = aquela voltada para a análise das 

repercussões da trajetória intelectiva na Socin; História dos Intelectuais conscienciológica = aquela 

voltada para a análise das repercussões da trajetória intelectiva na Sociex. 

 

Culturologia: a cultura da Biografologia; a cultura da Historiologia; a cultura da Inte-

lectologia; a cultura da Mentalsomatologia; a cultura da Sociologia; a cultura da Filosofia;  

a cultura da Pesquisologia; a Multiculturologia da Para-Historiografia. 

 

Tipologia. Eis, listadas em ordem alfabética, por exemplo, 4 temáticas passíveis de se-

rem analisadas e interpretadas no estudo das biografias de intelectuais: 

1.  Consciencialidade. O estudo pormenorizado do emprego da tares nos grafopensenes. 

2.  Intelectualidade. O emprego da intelecção aplicada aos eventos históricos vivenciados. 

3.  Politicidade. A autocoerência nas injunções políticas. 

4.  Socialidade. A habilidade nos autoconvívios. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a História dos Intelectuais, indicados para a expansão das 

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

01.  Aprofundamento  da  pesquisa:  Experimentologia;  Neutro. 

02.  Arquivologia:  Experimentologia;  Neutro. 

03.  Biografologia:  Proexologia;  Neutro. 

04.  Corpus  de  evidências:  Autexperimentologia;  Neutro. 

05.  Culturologia:  Intrafisicologia;  Neutro. 

06.  Experimento  historiográfico:  Pesquisiologia;  Neutro. 

07.  Exumação  historiográfica:  Pesquisologia;  Neutro. 

08.  História  Oral:  Historiografologia;  Neutro. 

09.  Leitura  correta:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

10.  Megacontecimento  histórico:  Historiologia;  Neutro. 

11.  Neo-História:  Historiografologia;  Neutro. 

12.  Personalidade  complexa:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

13.  Pesquisa  do  erro:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

14.  Sustentação  factual:  Argumentologia;  Homeostático. 

15.  Taxologia  das  análises:  Experimentologia;  Neutro. 
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A  HISTÓRIA  DOS  INTELECTUAIS  AUXILIA  AS  PESQUISAS  

RETRO-HISTORIOGRÁFICAS,  DILUCIDANDO  CONTEXTOS  

DE  PRODUÇÃO,  RECEPÇÃO  E  APLICAÇÃO  DE  NEOIDEI-
AS,  FAVORECENDO  A  COMPREENSÃO  AUTOBIOGRÁFICA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, valoriza as aprendizagens advindas da pesquisa 

da História dos Intelectuais? Já analisou a possibilidade da participação pessoal em contexto pro-

dutivo de neoideias em vidas anteriores? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Burguière, André; Org.; Dicionário das Ciências Históricas (Dictionnaire des Sciences Historiques); 

coord. Jayme Salomão; revisores Elza Monteiro, Eduardo Monteiro, Lúcia Videira e Marcos José da Cunha; trad. Henri-

que de Araújo Mesquita; 776 p.; 1 E-mail; glos. 171 termos; 1 website; 23,5 x 17 x 4,5 cm; br.; Imago; Rio de Janeiro, RJ; 

1993; páginas 446 a 452. 

2.  Burke, Peter; O que é Historia Cultural?; 191 p.; 6 caps.; 1 nota.; Int.; 21 x 14 cm; br.; Zahar; Rio de Ja-
neiro, Brasil; 2005; páginas 15 a 67. 

3.  Darnton, Robert; O Beijo de Lamourette: Mídia, Cultura e Revolução (The Kiss of Lamourette: 

Reflections in Cultural History); revisores Renato Potenza Rodrigues; & Adriana Moretto; trad. Denise Bottmann; 400  
p.; 5 seções; 15 caps.; 5 diagramas; 2 esquemas; 1 estatística; 1 ilus.; 4 tabs.; 1 website; 18 x 12,5 cm; br.; Companhia das 

Letras; São Paulo, SP; 2010; páginas 204 a 231. 

4.  Lopes, Marcos Antônio; Org.; Grandes Nomes da História Intelectual; 544 p.; 3 caps.; 1 nota.; pról.;  
1 microbiografia; alf.; 23 x 16 cm; br.; Contexto; São Paulo, SP; 2003; páginas 15 a 61. 

5.  Silva, Helenice Rodrigues da; Fragmentos da História Intelectual entre Questionamentos e Perspectivas; 

159 p.; 8 caps.; 1 bibliografia; alf.; 21 x 14 cm; br.; Papirus; Campinas, SP; 2002; páginas 11 a 28. 
6.  Sirinelli, Jean-François; Os Intelectuais; In: Rémond, René; Org.; Por uma História Política (Pour une 

Histoire Politique); apres. Marieta de Moraes Ferreira; trad. Dora Rocha; 472 p.; 14 caps.; 3 E-mails; 12 microbiografias; 

1 website; alf.; 21 x 14 cm; br.; 2ª Ed.; 2ª reimp.; FGV; Rio de Janeiro, RJ; 2003; páginas 231 a 269. 
7.  Van Doren, Charles; Uma breve História do Conhecimento: Os Principais Eventos, Pessoas e Conquistas 

da História Mundial (A History of Knowledge); trad. Luís Santos ; 479 p.; 15 caps.; alf.; 23 x 16 cm; br.; Casa da Pala-

vra; Rio de Janeiro, RJ; 2012; páginas 10 a 463. 

8.  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 880 e 910. 

9.  Watson, Peter; Ideas: Historia Intelectual de la Humanidad (Ideas: A History from Fire to Freud); trad. 
Luis Noriega; 1420 p.; 5 caps.; 1 nota.; pról.; 1 microbiografia; alf.; 24 x 16 cm; br.; Crítica; Barcelona, Espanha; 2005; 

páginas 10 a 62. 

 

L. S. 
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H I S T Ó R I A    N A T U R A L  
( H I S T O R I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A História Natural é o conjunto de diferentes disciplinas científicas, com-

preendendo as pesquisas e os estudos dos reinos animal, vegetal e mineral, de modo a descobrir  

o surgimento da vida, do Universo e interpretar os mecanismos da evolução das espécies vivas na 

dimensão intrafísica. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo história deriva do idioma Latim, historia, “História; História 

Universal; narração; descrição; conto; aventura; fábula”, e este do idioma Grego, história, “Histó-

ria; pesquisa; informação; relato”. Surgiu no Século XIV. O vocábulo natural procede do idioma 

Latim, naturalis, “feito ou dado pela Natureza”. Apareceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Ciência Natural. 2.  Descrição da Natureza. 3.  Estudo da biodiversi-

dade. 4.  Investigação da Natureza. 5.  Exame da Natureza. 6.  Relato sobre a Natureza. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 36 cognatos derivados do vocábulo natural: 

desnaturada; desnaturado; natura; naturado; naturador; naturadora; naturais; naturalidade; 

naturalismo; naturalista; naturalística; naturalístico; naturaliza; naturalizabilidade; naturaliza-

ção; naturalizada; naturalizado; naturalizador; naturalizadora; naturalizante; naturalizar; natu-

ralizável; Naturalogia; naturalógico; naturança; naturante; naturar; naturativo; naturável; na-

tureza; naturismo; naturista; naturístico; naturológa; Naturologia; naturólogo. 

Antonimologia: 1.  Estudo do parapsiquismo. 2.  História do parapsiquismo. 3.  História 

Civil. 

Estrangeirismologia: as lapides sui generis; o puzzle da vida. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às nuanças e detalhes da Natureza. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Natureza: 

coerência factual. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal junto à Natureza; o holopensene pesquisístico;  

os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os intelec-

topensenes; a intelectopensenidade. 

 

Fatologia: a abordagem racional da Natureza; a narração da relação do Homem com  

a Natureza; a Natureza enquanto fonte de descobertas e campo para o estudo da evolução das es-

pécies vivas; as expedições naturalistas, no Século XVIII, para coletar e descrever novas espécies 

vegetais, animais e minerais; a memória da Natureza preservada nas rochas; os fósseis na condi-

ção de indicadores do tempo geológico, do surgimento e extinção das espécies vivas; a evolução 

dos princípios conscienciais; o fato das conscins dependerem da Natureza para sobreviver; a cria-

ção do Jardin royal des plantes, em 1635, pelo rei Louis XIII (1601–1643); os museus de Histó-

ria Natural; a criação do curso de Ciências Naturais nas universidades, no final do Século XVIII; 

o surgimento das ciências modernas; o surgimento da Metodologia Científica separada das tradi-

ções filosóficas e religiosas; os debates entre naturalistas e teólogos sobre a origem da vida na 

Terra; a crença no dilúvio e no apocalipse enquanto causa das mudanças da Natureza e da origem 

da vida na Terra; as catástrofes naturais consideradas castigo divino; as falácias netunista e pluto-

nista; a História da Terra interpretada no presente enquanto chave para entender o passado, pro-

posta por Charles Lyell (1797–1875); a publicação do tratado Histoire Naturelle em 36 volumes 

(1749–1788), por Georges Louis Marie Leclerc de Buffon (1707–1788), o comte de Buffon;  

a condenação de parte dos volumes da obra Histoire Naturelle de Buffon pela Sorbonne; a pro-
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posição da primeira teoria da evolução por Jean-Baptiste de Monet (1744–1829), chevalier de La-

marck; a publicação da obra A Origem das Espécies divulgando a teoria da seleção natural, por 

Charles Darwin (1809–1882); o fato dos cientistas ainda desconhecerem a origem do próprio ha-

bitat; a difusão do conhecimento da Natureza pela National Geographic Society desde 1888;  

a descoberta do Higgs boson ao ser denominada “partícula de Deus” evidencia a influência teoló-

gica na Socin em pleno Século XXI. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as energias ima-

nentes (EI); a sensibilidade às EIs; o desenvolvimento das parapercepções na convivência com  

a Natureza; o domínio das EIs pelos Serenões e Serenonas para manter o equilíbrio natural da 

Terra; o domínio do conhecimento da Natureza, do Cosmos e da evolução das consciências pelo 

Homo sapiens serenissimus; os amparadores da Natureza; os paraestudos junto à Natureza; o ig-

norantismo quanto ao autoparapsiquismo dos cientistas eletronóticos. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo cósmico-mecânico-químico-biológico nos processos na-

turais; o sinergismo no Cosmos; o sinergismo espaço-tempo-movimento. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio de contra fatos não há argu-

mentos; o princípio da assimetria da Natureza; o princípio do catastrofismo; o princípio do uso 

da razão; o princípio da ordem natural ser manifestação de inteligência suprema. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética 

(CGC); o código universal da Moral Cósmica. 

Teoriologia: as teorias naturalísticas; a teoria da transformação das espécies; a teoria 

do evolucionismo; a teoria do caos. 

Tecnologia: a técnica de acoplamento energético com a Natureza; a técnica geológica  

e geográfica de descrever a Natureza em mapas; a técnica de descrever plantas e animais em 

gravuras. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do pensamento divergente; o labo-

ratório conscienciológico Tertuliarium; o laboratório conscienciológico da Cosmovisiologia;  

o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeti-

cologia; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da Ex-

perimentologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Ciência; o Colégio Invisível da Intrafisicologia; 

o Colégio Invisível da Pesquisologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível 

da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Verponolo-

gia. 

Efeitologia: o efeito dos ciclos naturais na evolução das espécies vivas. 

Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelo omniquestionamento; a aquisição de 

neossinapses obtidas através de novas descobertas naturais. 

Ciclologia: os ciclos naturais preservados nas rochas; o ciclo geração-degeneração dos 

processos naturais; o ciclo biogeoquímico. 

Enumerologia: a História das ciências; a História da Natureza; a História da evolução;  

a História do Homo sapiens; a História do Cosmos; a História da Terra; a História da vida. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio conhecimento-experiên-

cia; o binômio trabalho intelectual–trabalho de campo; o binômio apropriação cognitiva da na-

tureza–apropriação econômica; o binômio fatos-versões; o binômio Religião-Ciência. 

Interaciologia: a interação Biologia-Sociologia-Geologia; a interação Natureza orgâni-

ca–Natureza inorgânica; a interação energia imanente–energia consciencial; a interação pensa-

mento-conhecimento; a interação passado-presente; a interação hipótese-fato-teoria; a interação 

universal entre os elementos do Cosmos. 

Trinomiologia: o trinômio razão-Ciência-progresso; o trinômio Religião-Filosofia-Ci-

ência; o trinômio observação-análise-constatação; o trinômio curiosidade-pesquisa-achado. 
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Antagonismologia: o antagonismo tempo relativo / tempo absoluto; o antagonismo ir-

reflexão religiosa / reflexão científica; o antagonismo dogma religioso / estudo científico com ba-

se em fatos; o antagonismo divergências político-filosóficas sobre a Natureza / divergências so-

bre a interpretação das evidências da Natureza; o antagonismo conscin questionadora / conscin 

crédula; o antagonismo raciocínio / fé; o antagonismo História Natural / Criacionismo. 

Politicologia: a evoluciocracia; a cognocracia; a argumentocracia; a debatocracia;  

a cienciocracia; a tecnocracia; a verponocracia. 

Legislogia: as leis da Natureza; as leis cósmicas; as leis de causa e efeito; a lei de ação  

e reação; as leis científicas; a lei do maior esforço evolutivo aplicada aos estudos científicos. 

Filiologia: a biofilia; a cienciofilia; a criticofilia; a evoluciofilia; a neofilia; a pesquiso-

filia; a verponofilia. 

Fobiologia: a cognofobia; a criticofobia; a evoluciofobia; a neofobia; a pesquisofobia;  

a raciocinofobia; a verponofobia. 

Sindromologia: a síndrome do conflito de paradigmas. 

Mitologia: a crença em mitos e deuses enquanto criadores da Natureza e do Cosmos;  

a História dispensada no mito do criacionismo; o mito do panteísmo. 

Holotecologia: a ciencioteca; a cognoteca; a experimentoteca; a evolucioteca; a geote-

ca; a paleonteca; a verponoteca. 

Interdisciplinologia: a História Natural; a Historiologia; a Evoluciologia; a Antropolo-

gia; a Biologia; a Botânica; a Ecologia; a Geologia; a Meteorologia; a Paleontologia; a Zoologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista; a conscin autodidata; a conscin curiosa; a conscin pesquisadora. 

 

Masculinologia: o naturalista; o cientista; o intelectual; o filósofo; o polímata; o semper-

aprendente; o estudante; o escritor; o fisiocrata; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o conscienciólogo;  

o comunicólogo; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexó-

logo; o reeducador; o epicon lúcido; o evoluciente; o exemplarista; o reciclante existencial; o in-

versor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pré-serenão vulgar; o pro-

jetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o teletertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador 

de obra; o homem de ação; o evoluciólogo; o Serenão. 

 

Femininologia: a naturalista; a cientista; a intelectual; a filósofa; a polímata; a semper-

aprendente; a estudante; a escritora; a fisiocrata; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; 

a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a consciencióloga;  

a comunicóloga; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexó-

loga; a reeducadora; a epicon lúcida; a evoluciente; a exemplarista; a reciclante existencial; a in-

versora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pré-serenona vulgar;  

a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a to-

cadora de obra; a mulher de ação; a evolucióloga; a Serenona. 

 

Hominologia: o Homo sapiens cognitor; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens per-

quisitor; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens polymathi-

cus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens universa-

lis; o Homo sapiens cosmovisiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: História Natural dogmatizada = os argumentos da origem da vida e do 

Universo com base em crendices e misticismos; História Natural relativizada = os argumentos da 
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origem da vida e do Universo atualizados pelas mais recentes observações pesquisísticas dos ele-

mentos da Natureza. 

 

Culturologia: a cultura do omniquestionamento pesquisístico; o multiculturalismo cien-

tífico pesquisístico; a cultura da hiperacuidade cognitiva; a cultura da Experimentologia; a cul-

tura da Paratecnologia; a Paraculturologia da Evoluciologia; a falta da cultura autopesquisís-

tica. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a História Natural, indicados para a expansão das aborda-

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

01.  Assistência  geológica:  Intrafisicologia;  Neutro. 

02.  Cienciês:  Comunicologia;  Neutro. 

03.  Cognoscível:  Cogniciologia;  Neutro. 

04.  Conceito:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

05.  Conhecimento:  Autocogniciologia;  Neutro. 

06.  Curiosidade  pesquisística:  Cosmovisiologia;  Neutro. 

07.  Descrenciologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

08.  Estudiosidade:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

09.  Evoluciologia:  Pensenologia;  Homeostático. 

10.  Fatuística:  Experimentologia;  Neutro. 

11.  Incompatibilidade  Ciência  /  Religião:  Holomaturologia;  Homeostático. 

12.  Interesse:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

13.  Interrelação  fenomênica:  Fenomenologia;  Neutro. 

14.  Refutaciologia:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

15.  Taxologia  das  análises:  Experimentologia;  Neutro. 

 

A  HISTÓRIA  NATURAL  SUGERE  A  EVOLUÇÃO  DAS  

CONSCIÊNCIAS  À  LUZ  FISICALISTA,  ENQUANTO 
A  CONSCIENCIOLOGIA  ABORDA  A  EVOLUÇÃO  DAS  

CONSCIÊNCIAS  À  LUZ  DO  PARADIGMA  CONSCIENCIAL. 
 

Questionologia.Você, leitor ou leitora, questiona as diferentes teorias sobre a origem do 

Homo sapiens e do Universo? Utiliza o paradigma consciencial nas próprias abordagens? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Deligeorges, S.; Gady, A.; & Labalette, F.; Les J r i   es P   tes et  e Mus u  N tio     ‟Histoire 

Naturelle - Itinérarires; 64 p.; 137 fotos; 31 ilus.; 12 mapas; 6 refs.; 23 x 11 cm; br.; 1ª reimp.; Du Patrimoine; Paris; 

2011; páginas 7, 10, 26, 27, 30 e 31. 

2.  Eicher, Don L.; Tempo Geológico (Geologic Time); pref. Sérgio Estanislau do Amaral; trad. José Eduardo 

Siqueira Farjallat; 174 p.; 6 caps.; 2 cronologias geológicas; 14 enus.; 1 esquema; 1 fórmula; 26 fotos; 17 gráfs.; 16 ilus.; 
20 mapas; 12 tabs.; 39 sugestões de leitura; 28 refs.; alf.; 23 x 15,5 cm; br.; 3ª reimp.; Edgard Blücher; São Paulo, SP; 

1982; páginas 17 a 27. 

3.  Hankins, T. L.; Ciência e Iluminismo (Science and the Enlightenment); revisores Ana Simões; & Henrique  
Leitão; trad. Ana Sampaio; 218 p.; 6 caps.; 1 ensaio bibliográfico; 3 enus.; 7 fórmulas; 1 foto; 1 gráf.; 33 ilus.; 75 refs.; 25 

x 17 cm; br.; Porto; Porto; Portugal; 2002; páginas 2 a 7. 

4.  Vieira, Waldo; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari;  
& Lourdes Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fo-

tos; 14 ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; 
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glos.; 12.576 termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Edi-

tares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; página 256. 

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 60, 497  

e 592. 
 

Webgrafia  Específica: 

 

1.  Ferreira, Marcelo Alves; Transformismo e Extinção: De Lamarck a Darwin; Tese de Doutorado; 152  

p.; 4 caps.; 67 citações; 2 enus.; 1 resumo; 53 refs.; Universidade de São Paulo (USP); São Paulo, SP; 2007; páginas  

5 a 73; disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8133/tde-24102007-150401/pt-br.php>; acesso em: 
20.07.12. 

2.  Gonçalves, Pedro Wagner; Como se entrelaçam Espaço e Tempo no Conhecimento da Terra?; Disser-
tação de Mestrado; 135 p.; 4 caps.; 1 carta geotécnica; 39 citações; 10 enus.; 1 ilus.; 1 tab.; 52 refs.; 1 anexo; Universidade 

Estadual de Campinas; Campinas, SP; 1989; páginas 19 a 105; disponível em: <http://www.bibliotecadigital.unicamp.-

br/document/?code=000037999&opt=4>; acesso em: 20.07.12. 

 

G. C. 
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H I S T Ó R I A    O R A L  
( H I S T O R I O G R A F O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A História Oral é a fonte e a Metodologia de estudo da História, a partir de 

testemunhos e depoimentos orais coletados pela conscin historiógrafa, homem ou mulher, posteri-

ormente transcritos, analisados e interpretados. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo história deriva do idioma Latim, historia, “História; História 

Universal; narração; descrição; conto; aventura; fábula”, e este do idioma Grego, historía, “Histó-

ria; pesquisa; informação; relato”. Surgiu no Século XIV. A palavra oral procede do mesmo idio-

ma Latim, os, “boca; linguagem; língua; idioma; rosto; fisionomia; abertura; orifício”. Apareceu 

no Século XVII. 

Sinonimologia: 1.  Fonte histórica oral. 2.  Fonte histórica agráfica. 3.  Memória oral. 

Neologia. As duas expressões compostas História Oral Intrafísica e História Oral Ex-

trafísica são neologismos técnicos da Historiografologia. 

Antonimologia: 1.  Fonte histórica bibliográfica. 2.  Fonte histórica material. 3.  Regis-

tro historiográfico. 

Estrangeirismologia: o expert; a oral history preservation; o mnemon. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à amplitude pesquisística da Historiografologia. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Vidas con-

tam histórias. 

Coloquiologia. Eis 5 expressões coloquiais referentes à temática: – Quem conta um con-

to aumenta um ponto. A verdade fala pela boca dos pequenos. As palavras voam, a escrita fica. 

Em pouco muito se diz. Recordar é viver. 

Citaciologia: – O passado não é aquilo que passa, é aquilo que fica do que passou (Al-

ceu de Amoroso Lima, 1893–1983). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal relativo à História; os mnemopensenes; a mnemo-

pensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os lapsopensenes; a lapsopensenidade; os cos-

mopensenes; a cosmopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os nexopensenes; a nexo-

pensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: a História Oral; a transmissão de saberes; o relato de fatos vivenciados; as co-

munidades de tradição oral; a polifonia da História Oral; o testemunho verbal; o testemunho auto-

biográfico; o antídoto do esquecimento; os vestígios do passado; a história subterrânea; as fontes 

vivas de informação; a visão retrospectiva; os depoimentos pessoais; as reminiscências transcri-

tas; a experiência pessoal auxiliando no aumento da consciência histórica; o resgate da biografia 

esquecida; os evos da memória; a Metodologia de escrita da História; a produção e preservação 

de fontes orais; a materialização da memória; a perpetuação da História; as estelas comemorati-

vas; a escrita contribuindo no armazenamento da memória; a prática do registro sistemático dos 

escribas da Antiguidade; a confiança estabelecida entre o informante e o pesquisador; o arquiva-

mento das experiências de vida; a inexistência de História definitiva; as diferentes versões; as his-

tórias em torno de único fato; o conhecimento popular; a retrospecção da análise; a história conta-

da fornecendo subsídios às prospecções; a invisibilidade e a inaudibilidade dos personagens histo-

riográficos; o confronto da história escrita com a história falada; a multiplicidade de memórias;  

o apagamento dos sinais e vestígios mnemônicos; a destruição intencional da memória; a História 

Oral militante; a história inventada; a história ideológica; os guardiões da memória responsáveis 
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por manter a coesão do grupo; a criação de heróis; a memória étnica verbalizada; a interseção da 

memória individual com a memória coletiva; a pesquisa de campo; o intercâmbio de experiências; 

a valorização dos diferentes sujeitos da História; o esquecimento utilizado como mecanismo de 

defesa do ego (MDE); a memória histórica utilizada para dominar e legitimar diferentes interes-

ses; a subjetividade do relato; as emoções intrínsecas nas casuísticas pessoais; o cruzamento das 

diferentes fontes utilizadas; o compartilhamento de memórias excluídas das versões oficiais;  

a função social da memória; o memoricídio provocado pelos governos antidemocráticos; o Pro-

grama de História Oral do Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do 

Brasil (CPDOC); a Associação Brasileira de História Oral (ABHO); o programa da UNESCO 

Memory of the World; as minitertúlias diárias; as tertúlias oportunizando a ampliação do conheci-

mento das histórias pessoais dos neoverbetógrafos. 

 

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

consciexes envolvidas; o assédio extrafísico; o amparador enquanto agente de rememorações sa-

lutares; as retrocognições úteis; o acesso à holomemória; as minitertúlias extrafísicas com o pro-

fessor experiente; o alvo mental projetivo de entrevista extrafísica com o evoluciólogo; os regis-

tros para-históricos da parapsicoteca. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo gravador-depoente-entrevistador; o sinergismo infor-

mante-gravação-transcrição-análise; o sinergismo mnemônico. 

Principiologia: o princípio da descrença; o princípio dos fatos orientarem a pesquisa;  

o princípio da omissão superavitária; o princípio da reparação histórica. 

Codigologia: o código pessoal da Cosmoética (CPC) orientando as transcrições e análi-

se dos dados. 

Teoriologia: a teoria da Nova História; a teoria da memória dividida de Giovanni Con-

tini; a teoria da holomemória pessoal. 

Tecnologia: a mnemotécnica; a tecnicidade historiográfica; a técnica da interdisciplina-

ridade. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório 

conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia;  

o laboratório conscienciológico do cosmograma. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Pesquisologia; o Colégio Invisível da Historiogra-

fia; o Colégio Invisível da Biografologia; o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio 

Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Para-História. 

Efeitologia: os efeitos evolutivos das pesquisas históricas; o efeito sinérgico do somató-

rio de conhecimentos historiográficos; o efeito nocivo dos apriorismos na pesquisa; os efeitos re-

cicladores das autocatarses mnemônicas; os efeitos fundamentais da memória na compreensão 

das realidades. 

Neossinapsologia: as neossinapses derivadas das interrelações comunicativas; a forma-

ção de neossinapses estimuladas pela recuperação da bagagem autocognitiva do passado. 

Ciclologia: o ciclo leitura-teoria-entrevista-comprovação. 

Enumerologia: o ato de ouvir; o ato de gravar; o ato de transcrever; o ato de arquivar;  

o ato de analisar; o ato de confrontar; o ato de esclarecer; o ato de editar; o ato de disponibilizar. 

Binomiologia: o binômio documento-monumento; o binômio varejismo consciencial– 

–atacadismo consciencial; o binômio vida pessoal–vida grupal; o binômio fatos-versões; o binô-

mio lembranças consensuais–reconstituição histórica. 

Interaciologia: a interação História–Para-História; a interação registro bibliográfico– 

–história oral; a interação parte-todo; a interação microcosmo individual–macrocosmo coletivo; 

a interação verbação–autoridade moral. 

Crescendologia: o crescendo retroideia-neoideia; o crescendo pesquisístico da História 

lida em documentos oficiais enriquecida com as histórias orais. 
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Trinomiologia: o trinômio pesquisador-fonte-fato; o trinômio testemunho-memória- 

-História; o trinômio cicatriz emocional–vincos mnemônicos–gatilhos retrocognitivos; o trinômio 

retrofatos-fatos-parafatos. 

Polinomiologia: o polinômio biblioteca-mnemoteca-parapsicoteca-cosmovisioteca. 

Antagonismologia: o antagonismo presente / passado; o antagonismo registros gráficos 

/ registros orais. 

Politicologia: a liberdade de expressão na democracia. 

Legislogia: a lei do retorno. 

Filiologia: a mnemofilia; a neofilia; a historiofilia; a intelectofilia. 

Fobiologia: a amnesiofobia; a mnemofobia. 

Sindromologia: a síndrome da hipomnésia; a síndrome da Memória Autobiográfica Al-

tamente Superior. 

Maniologia: a evitação da lalomania (verborragia); a nostomania. 

Mitologia: o mito do passado morto; o mito da imparcialidade da História; o mito da fi-

dedignidade do documento oficial; o mito de Clio. 

Holotecologia: a historioteca; a comunicoteca; a evolucioteca; a regressoteca; a recexo-

teca; a ciencioteca; a conscienciometroteca; a cognoteca; a verbacioteca. 

Interdisciplinologia: a Historiografologia; a Cronologia; a Passadologia; a Metodolo-

gia; a Infocomunicologia; a Mentalsomatologia; a Holocronologia; a Experimentologia; a Mne-

mossomatologia; a Recexologia; a Para-Historiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o historiador; o historiógrafo; o bardo; o arquivista; o escriba; o memo-

rialista; o depoente; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadis-

ta consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o com-

pletista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o ma-

crossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador;  

o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial;  

o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciolo-

gista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; 

o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a historiadora; a historiógrafa; a arquivista; a escriba; a memorialista;  

a depoente; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista cons-

ciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a comple-

tista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macros-

sômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epi-

con lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a in-

versora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologis-

ta; 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 historiator; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sa-

piens progressivus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens accumulator; o Homo sapiens 

holothecarius; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens parascientificus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: História Oral Intrafísica = o estudo realizado a partir da coleta de dados 

com a conscin autolúcida sobre a personalidade consecutiva pessoal; História Oral Extrafísica =  

o estudo realizado a partir da coleta de dados com a consciex, docente de Curso Intermissivo (CI), 

a partir da projeção lúcida. 

 

Culturologia: a Multiculturologia da Historiografologia. 

 

Utilidade. A impossibilidade do historiógrafo alcançar a história definitiva acontece em 

razão da inexistência de fonte completamente fidedigna em relação ao passado. As fontes orais, 

em geral, apresentam fatos, mas também desejos, emoções, interesses e distorções. 

Confrontologia. O método da História Oral possibilita a coleta de diferentes versões so-

bre o passado, cabendo ao pesquisador realizar o confronto e contraponto com as fontes já exis-

tentes sobre o assunto. 

Diversificação. A técnica exige a seleção de entrevistados de diferentes origens, gêneros 

e classes sociais os quais desempenharam diferentes funções sobre o período estudado, ampliando 

a cosmovisão sobre o tema em análise. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Pesquisologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, duas 

categorias de entrevistas realizadas conforme os objetivos pesquisísticos do investigador historio-

gráfico: 

1.  Biográficas: interesse no próprio indivíduo durante o período histórico estudado. 

2.  Temáticas: interesse prioritário sobre a participação do entrevistado no tema esco-

lhido. 

 

Percurso. Segundo a Sistematicologia, eis, por exemplo, 10 etapas ou patamares míni-

mos da técnica da história oral, contributivos ao objetivo da pesquisa, apresentados em ordem 

cronológica de procedimentos: 

01.  Assunto. Delimitar a temática de pesquisa. 

02.  Recorte. Definir o recorte cronológico. 

03.  Problemática. Elaborar a pergunta a ser investigada ao longo da pesquisa. 

04.  Bibliografia. Selecionar e estudar as bibliografias referentes ao assunto. 

05.  Fontes. Averiguar as fontes (primárias e secundárias) referentes à temática. 

06.  Seleção. Selecionar os entrevistados. 

07.  Roteiro. Elaborar o roteiro das entrevistas. 

08.  Entrevista. Gravar e anotar todas as informações do depoente. 

09.  Transcrição. Transcrever os depoimentos. 

10.  Análise. Analisar os dados obtidos. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a História Oral, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Abordagem  macro-micro:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

02.  Autautoridade  vivencial:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

03.  Cosmovisiologia:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

04.  Exumação  historiográfica:  Pesquisologia;  Neutro. 

05.  Fato  orientador:  Pesquisologia;  Neutro. 

06.  Hipomnésia:  Mnemossomatologia;  Nosográfico. 

07.  Holomnemônica:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 
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08.  Megacontecimento  histórico:  Historiologia;  Neutro. 

09.  Neo-História:  Historiografologia;  Neutro. 

10.  Palavra:  Comunicologia;  Neutro. 

11.  Paracaptação  retrocognitiva:  Para-Historiografia;  Neutro. 

12.  Sustentação  factual:  Argumentologia;  Homeostático. 

13.  Taxologia  das  análises:  Experimentologia;  Neutro. 

14.  Testemunho:  Conviviologia;  Neutro. 

15.  Verbaciologia:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

 

A  HISTÓRIA  ORAL  CONSTITUI  TÉCNICA  APLICÁVEL  AOS  

DIVERSOS  CONTEXTOS  PESQUISÍSTICOS,  AMPLIANDO 
AS  POSSIBILIDADES  DE  COLETA  DE  DADOS,  INTERPRE-

TAÇÃO  E  COSMOVISÃO  ACERCA  DA  PASSADOLOGIA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já ponderou acerca da importância da historici-

dade oral na compreensão da trajetória humana sobre a Terra? Já registra depoimentos? Desde 

quando? 
 

Bibliografia  Específica: 

 
1.  Ferreira, M. M.; & Amado, J.; Usos e Abusos da História Oral; apres. Janaína de Moraes Ferreira; 278  

p.; 5 caps.; 23 x 16 cm; br.; Editora da Fundação Getúlio Vargas; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 103 a 138. 

2.  Le Goff, Jacques; História e Memória; 542 p.; 11 caps.; 704 refs.; alf.; 23 x 16 cm; enc.; Unicamp; Campi-
nas, SP; 2003; páginas 419 a 476. 

3.  Pinsky, Carla Bassanezi; Org.; Fontes Históricas; 302 p.; 9 caps.; 23 x 16 cm; br.; Contexto; São Paulo, 

SP; 2010; páginas 155 a 202. 

 

M. M. 
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H I S T O R I C I D A D E    S E R I E X O L Ó G I C A   
( H O L O M E M O R I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A historicidade seriexológica é o conjunto dos fatores cronêmicos e proxê-

micos constituintes da holobiografia da consciência ao longo de milênios, agregando experiênci-

as, condicionando comportamentos e ampliando a lucidez quanto às retrovidas e às interrelações  

atuais e futuras. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo história deriva do idioma Latim, historia, “História; História 

Universal; narração; descrição; conto; aventura; fábula”, e este do idioma Grego, historia, 

“História; pesquisa; informação; relato”. Apareceu no Século XIV. O vocábulo série procede do 

mesmo idioma Latim, series, “enlaçamento; encadeamento; fieira; fiada; série de objetos”. Surgiu 

no Século XVII. A palavra existencial vem do idioma Latim Tardio, existentialis, “existencial”. 

Apareceu no Século XIX. O elemento de composição logia provém do idioma Grego, lógos, 

“Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. 

Sinonimologia: 1.  Conjunto de condicionantes históricos seriexológicos. 2.  Historici-

dade holobiográfica. 

Neologia. Os 3 vocábulos historicidade seriexológica, historicidade seriexológica su-

perficial e historicidade seriexológica profunda são neologismos técnicos da Holomemoriologia. 

Antonimologia: 1.  Tábula rasa consciencial. 2.  Livre arbítrio seriexológico. 

Estrangeirismologia: a Stimmung ou clima histórico; o Volksgeist influenciando a proé-

xis pessoal; a expressão last but not least; o Retrocognitarium auxiliando nas rememorações; os 

flashbacks retrocognitivos; o timeline autosseriexológico; o breakthrough holomnemônico;  

o zoom mnemônico; o magnum curriculum vitae pessoal. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à amplitude autopesquisística da historicidade seriexológica. 

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

cápsula vivencial. Retorne e entenda. Compomos o passado. 

Citaciologia: – Quando o passado não lança mais luz sobre o futuro, o espírito caminha 

nas trevas (Alexis de Tocqueville, 1805–1859). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da acumulabilidade experiencial milenar; os evo-

luciopensenes; a evoluciopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os parapensenes;  

a parapensenidade; os genopensenes; a genopensenidade; os criptopensenes; a criptopensenidade;  

os retropensenes; a retropensenidade; os holomnemopensenes; a holomnemopensenidade; os gra-

fopensenes; a grafopensenidade; os rastros pensênicos; o materpensene da personalidade anterior 

e da atual; as fôrmas holopensênicas deixadas no Planeta; o automaterpensene atual sintetizando  

o nível de autoconsciencialidade alcançado; a evitação do pensene histórico anacrônico.  

 

Fatologia: a conexão entre o passado e o presente; o ato de pensar historicamente;  

a História sendo sentinela do presente; a auto-historiometria das vidas passadas; a identificação 

do passado consciencial a partir dos indícios presentes; o estudo diacrônico e sincrônico; o esfor-

ço pessoal para desvendar o passado; o autesforço de evitar o oblívio; o valor educativo do pas-

sado; a condição intrínseca do ser histórico; a perspectiva temporal e espacial das ações consci-

enciais; a historicidade da vida prática humana; a universalidade da consciência histórica; as li-

ções pretéritas; a inexistência de univocidade na narrativa histórica; o saber histórico auxiliando 

na orientação proexológica; o somatório das experiências temporais; o soma transportando a ba-

gagem multimilenar; a função proexológica do gênero; a beleza física podendo expor a retrorrea-
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lidade; o estudo da cronêmica das experiências passadas; o passado passível de ser violado pela 

consciência; a constatação da atuação da paragenética na vida atual; a genética moldando a para-

genética; o somatório holobiográfico compondo o temperamento; o exame minucioso do passado;  

o hábito sadio de exercitar a reminiscência; a carência de orientação no tempo; o estudo do passa-

do identificando leis e regularidades; a interdisciplinaridade pesquisística; a atuação compulsória 

do passado independente da lembrança; os diagnósticos pretéritos prognosticando o futuro; o mo-

vimento centrífugo de observar o mundo concomitante ao movimento centrípeto da autobser-

vação; o abertismo às sincronicidades; o exórdio da História; a inexistência de metanarrativas;  

a cápsula do tempo dando suporte à memória; a organização do passado em função do presente;  

o compartilhamento pesquisístico nos colóquios seriexológicos interpares na Associação Interna-

cional de Pesquisas Seriexológicas Holobiográficas (CONSECUTIVUS).  

 

Parafatologia: a historicidade seriexológica; a autovivência do estado vibracional (EV) 

profilático; a descoincidência vígil predispondo as autorretrocognicões; o mapeamento da sinale-

tica energética pessoal; o cronótopo das séries existenciais; a recuperação de cons proporcional ao 

nível de maturidade pessoal; a prioridade trabalhada no Curso Intermissivo (CI) acerca do pas-

sado; o impacto da situação histórica no holossoma; a retromemória hígida; a inteligibilidade 

acerca do passado; a interconexão de duas vidas com a insólita experiência, entre elas, do Curso 

Intermissivo; a holobiografia pessoal registrada eternamente no Cosmos;  a peregrinação pesqui-

sística pretérita; a postura retrocedente predispondo a presciência; as inspirações extrafísicas insi-

nuando as experiências pretéritas; o acesso às retrodatações; a holomilenaridade manifesta na 

consciência; a parapsicoteca na condição de repositório de retrossinapses no paracérebro; as ex-

trapolações parapsíquicas enriquecendo as pesquisas seriexológicas; a convivência com as perso-

nalidades consecutivas inferindo sobre a retrovida pessoal; os felizes reencontros com as retro-

amizades; a identificação das retrofamílias; a convivência cosmoética dos casais incompletos. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo memória (presente do passado)-atenção (presente do 

presente)-expectativa (presente do futuro); o sinergismo Paragenética-Genética; o sinergismo pa-

ragenes-genes; o sinergismo mnemônico da convivência na Cognópolis; o sinergismo megame-

mória-megalucidez. 

Principiologia: o princípio teleológico; o princípio de nada acontecer por acaso. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética 

(CGC); o código duplista de Cosmoética (CDC). 

Teoriologia: a teoria da historicidade orientando a existência humana; a teoria da se-

riéxis; a teoria materialista da historicidade; a teoria da autancestralidade; a teoria da cronoso-

fia; a teoria do paraconhecimento; a teoria da recuperação dos cons; a teoria da holomemória 

integral holobiográfica. 

Tecnologia: a técnica da autopesquisa ininterrupta; a técnica do registro da auto-histo-

riografia; a mnemotécnica; a paramnemotécnica; a técnica das rememorações multifacetadas; 

a técnica da projetabilidade lúcida; a técnica da autobiografia. 

Voluntariologia: o voluntariado dedicado ao estudo e desenvolvimento do raciocínio 

historiográfico e seriexológico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Para-História; o Colégio Invisível dos Mnemolo-

gistas; o Colégio Invisível dos Intermissivistas. 

Efeitologia: o efeito do clima histórico sobre o temperamento; o efeito cosmovisiológico 

cognitivo da milenaridade. 

Neossinapsologia: o reacesso às paraneossinapses intermissivas; a catálise de neossi-

napses. 
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Ciclologia: o ciclo erudição superficial–erudição profunda; o ciclo dessoma-ressoma 

com a autovivência da lucidez intermissiva; a captação do valor do ciclo multiexistencial pessoal 

(CMP). 

Binomiologia: o binômio campo da experiência–horizonte da expectativa; o binômio 

achado científico–achado paracientífico; o binômio passado-presente; o binômio causas-conse-

quências; o binômio abordagem intrafísica–abordagem extrafísica; o binômio cérebro-paracé-

rebro. 

Interaciologia: a interação pesquisística profunda consciência atual–consciência preté-

rita; a interação microcosmo individual–macrocosmo coletivo; a interação onipresente retrofa-

tos-fatos-parafatos. 

Crescendologia: o crescendo estudo historiográfico–recuperação de cons; o crescendo 

retrocognição–aumento de cognição.  

Trinomiologia: o trinômio reflexão-retroflexão-prospecção; o trinômio passado-pre-

sente-futuro. 

Polinomiologia: o polinômio cognição-retrocognição-neocognição-pancognição. 

Antagonismologia: o antagonismo passado inamovível / presente perpétuo; o antago-

nismo presentismo / futurismo; o antagonismo memória / hipomnésia; o antagonismo bagagem 

milenar / restringimento consciencial; o antagonismo Autocogniciologia / Ignorantismo; o anta-

gonismo História / Para-História. 

Paradoxologia: o paradoxo da contemporaneidade tácita do passado; o paradoxo de 

distanciar-se de si para compreender melhor a si mesmo; o paradoxo da atuação constante do 

passado independente de lembrar. 

Politicologia: a historiocracia; a lucidocracia; a conscienciocracia; a meritocracia;  

a cognocracia; a evoluciocracia; a cosmoeticocracia. 

Legislogia: a lei de causa e efeito evolutiva; a lei do maior esforço mentalsomático; a lei 

da inseparabilidade grupocármica. 

Filiologia: a pensenofilia; a evoluciofilia; a parapsicofilia; a pesquisofilia; a criticofilia; 

a logicofilia; a retilineofilia; a ortofilia; a mentalsomaticofilia; a bibliofilia. 

Fobiologia: a neofobia; a intermissiofobia; a extrafisicofobia; a autevoluciofobia. 

Sindromologia: a evitação da síndrome do anacronismo. 

Maniologia: as manias de origem seriexológica; a profilaxia da nostomania; a elimina-

ção da egomania; a queda da gurumania; a desconstrução das teomanias milenares; o hábito sadio 

da intelectomania; a grafomania registrando os achados pesquisísticos. 

Mitologia: o mito do passado deixado para trás; a queda do mito das verdades abso-

lutas. 

Holotecologia: a memorioteca; a mnemossomatoteca; a parapsicoteca; a retrocognoteca; 

a autopesquisoteca; a seriexoteca; a mentalsomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Holomemoriologia; a Seriexologia; a Intraconscienciologia;  

a Lucidologia; a Autoconsciencioterapia; a Mnemossomaticologia; a Evoluciologia; a Holobio-

grafologia; a Parageneticologia; a Autocogniciologia; a Autodiscernimentologia; a Grupocarmo-

logia; a Retrobiotipologia; a Experimentologia; a Parapercepciologia; a Genealogia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-
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cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

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

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

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens seriexologus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo 

sapiens attentus; o Homo sapiens hermeneuticus; o Homo sapiens autoidentificator; o Homo sa-

piens recyclans; o Homo sapiens conscientiometricus; o Homo sapiens analyticus; o Homo sa-

piens experimentatus; o Homo sapiens parapsychicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: historicidade seriexológica superficial = a alcançada pelo conscienció-

logo, homem ou mulher; historicidade seriexológica profunda = a alcançada pelo evoluciólogo, 

homem ou mulher.  

 

Culturologia: a cultura da Omnipesquisologia; a bagagem cultural pessoal; o atacadis-

mo cultural; a Culturologia Intermissivista Pessoal. 

 

Obviedade. A História Pessoal tende a ser desvendada se o interessado desenvolver si-

napses históricas para captar as informações almejadas. A reflexão sobre o passado emerge do 

trabalho prático do próprio pesquisador, ampliando sobremaneira a autocognição.  

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a historicidade seriexológica, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Antepassado  de  si  mesmo:  Seriexologia;  Nosográfico. 

02.  Autobagagem  holobiográfica:  Holobiografologia;  Neutro. 

03.  Autocrítica  remissiva:  Autocriticologia;  Homeostático. 

04.  Autopesquisa  retrocognitiva  de  campo:  Autorretrocogniciologia;  Neutro. 

05.  Autorregressismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06.  Compreensibilidade:  Holomaturologia;  Homeostático.  

07.  Efeito  da  autosseriexialidade:  Seriexologia;  Neutro.  

08.  Gatilho  retrocognitivo:  Holomnemossomatologia;  Neutro.  

09.  Megacalibragem  intraconsciencial:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

10.  Megapeso:  Passadologia;  Nosográfico.  

11.  Memória  encapsulada:  Mnemossomatologia;  Neutro.  

12.  Nódulo  holomnemônico:  Holomnemossomatologia;  Neutro. 

13.  Paracaptação  retrocognitiva:  Para-Historiografia;  Neutro.  

14.  Personalidade  consecutiva:  Seriexologia;  Neutro.  

15.  Retropensenidade:  Pensenologia;  Neutro.  
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A  AUTOCONSCIENTIZAÇÃO  DA  HISTORICIDADE  SERIEXO-
LÓGICA  AMPLIA  AS  COGNIÇÕES  DO  EXÓRDIO  DA  HISTÓ-
RIA  PESSOAL,  AVALIANDO  AS  CONJUNTURAS  E  FAVO- 
RECENDO  A  PREVISIBILIDADE  DAS  ATUAÇÕES  FUTURAS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já buscou aprofundar a própria condição da his-

toricidadade seriexológica, o nível evolutivo das lembranças remotas e o planejamento futuro? 

Quais os resultados obtidos? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Hartog, François; Regimes de Historicidade: Presentismo e Experiências do Tempo (R gimes d’historici-

té: Presentisme et Expériences du Temps); coord. Eliana de Freitas Dutra; revisora Lizete Mercadante Machado; trad. 

Andréa Souza de Menezes; et al.; 268 p.; 2 seções; 5 caps.; 1 E-mail; 1 microbiografia; 593 notas; alf.; 22,5 x 16,5 cm; 

br.; Autêntica; Belo Horizonte, MG; 2014; páginas 9 a 64. 

2.  Rüsen, Jörn; Razão Histórica: Teoria da História, Fundamentos da Ciência Histórica (Historische Ver-
nunft? Grunzüge einer Historik I: Die Grundlagen der Geschichtswissenschaft); revisores Mauro Caixeta de Deus;  

& Sonja Cavalcanti; trad. Estevão de Rezende Martins; 194 p.; 4 caps.; 5 citações; 1 E-mail; 13 enus.; 2 esquemas; 1 ilus.; 

1 microbiografia; 138 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Editora Universidade de Brasília (UnB); Brasília, DF; 2001; páginas 11 a 93. 

 

M. M. 
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H I S T R I O N O L O G I A  
( C O M U N I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Histrionologia é a Ciência aplicada ao estudo teático das manifestações 

conscienciais calculadas, acompanhadas de comportamentos exuberantes ou não, aparentemente 

representativas de alguma emoção, objetivando exaltar o conteúdo da mensagem a ser transmitida 

e tendentes a atrair as atenções, impactar e se ajustar conforme as necessidades dos espectadores. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo histrião vem do idioma Latim, histrio, “histrião; ator de mimos; 

comediante; pantomimo; dançarino; farsista”. Surgiu no Século XVI. O elemento de composição 

logia procede do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento siste-

mático de 1 tema”. 

Sinonimologia: 1.  Ciência do histrionismo. 2.  Ciência do calculismo aplicado à autex-

pressão. 3.  Teatrologia. 

Arcaismologia. Denis Diderot (1713–1784) elaborou o ensaio Paradoxo sobre o Come-

diante, no qual contrapôs a atuação natural, sensível, inconstante e emocional à atuação estudada, 

técnica, constante e racional. Esta última foi considerada pelo autor a mais adequada ao ator. 

Cognatologia. Eis 6 cognatos derivados do vocábulo histrionismo: histrionar; histrio-

nia; histriônica; histrionice; histriônico; Histrionologia. 

Neologia. O vocábulo Histrionologia e as 3 expressões compostas Histrionologia Subce-

rebral, Histrionologia Cerebral e Histrionologia Paracerebral são neologismos técnicos da Co-

municologia. 

Antonimologia: 1.  Estudos sobre histeria. 2.  Ciência dos atos espontâneos. 3.  Amimia. 

Estrangeirismologia: o appeal histriônico; o clown; a cheerleader; o mise-en-scène so-

cial; o script autodeterminado; as consciexes behind the scenes; o paracast das dramatizações ex-

trafísicas. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à intercomunicabilidade. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Inexiste 

histrionismo solitário. Histrionismo: comunicação superenfática. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autexpressividade; os pseudopensenes; a pseu-

dopensenidade; os simulpensenes; a simulpensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade. 

 

Fatologia: o estudo do histrionismo; o uso do soma enquanto instrumento de comuni-

cação; o ato estudado; a reflexão antes da ação; a prospectiva quanto às repercussões das próprias 

ações nos interlocutores; o pré-requisito da existência de testemunhas; a observação atenta ao 

contexto; a adequação da ação ao momento e público corretos; a atenção à deixa; o jogo de cena;  

o impacto causado nos observadores; o interpretar usando a razão; a discrepância entre o monólo-

go interior e a ação exterior; a emoção simulada; a exibição dos sinais externos da emoção; a au-

sência de rebarbas emocionais; a ilusão existente apenas na audiência; o bom-tom; a diplomacia; 

os protocolos; a quebra de protocolo; a atuação ressaltando a informação transmitida; o histrio-

nismo premeditado do assistente; o histrionismo inconsequente do assistido; a imaturidade; a de-

manda por espectadores; o teatralismo diuturno; as caras e bocas; os chiliques; os pitis; a drama-

ticidade; os excessos perturbadores do bom andamento social; a ultrapassagem dos limites inter-

pessoais; a falta de autocrítica; a ausência de comedimento; o acobertamento cosmoético do nível 

da autoconsciencialidade. 
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Parafatologia: o estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsí-

quica pessoal; a autoparaperceptibilidade criando e alterando roteiros; o ponto dos amparadores 

extrafísicos; as abordagens extrafísicas com diferentes paravisuais no psicossoma transfigurado; 

as psicodramatizações assistenciais extrafísicas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo tecnicidade interpretativa−for a presencial. 

Principiologia: o princípio da interassistencialidade. 

Codigologia: os códigos sociais de conduta; o código pessoal de Cosmoética (CPC) re-

gendo a intencionalidade da atuação histriônica. 

Tecnologia: as técnicas de interpretação; a técnica do histrionismo didático. 

Voluntariologia: o voluntariado na docência conscienciológica. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Parapedagogiologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia. 

Efeitologia: os efeitos da maturidade consciencial no autodomínio das manifestações 

histriônicas. 

Neossinapsologia: os artifícios didáticos favorecendo a construção de neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo alternante protagonismo-figuração; o ciclo ação-reação. 

Enumerologia: a imitação; o disfarce; o engodo; a dissimulação; o faz de conta; o fingi-

mento; o parece mas não é. A Histrionologia é a Ciência aplicada ao autodomínio das emoções  

e instintos, podendo o histrionismo ser positivo, negativo, artístico, histérico, didático, expressivo 

e evolutivo ao se refletir no nível autoconsciente dos manifestantes. 

Binomiologia: o binômio (dupla) histriônico-presenciador; o binômio histrionismo téc-

nico−histrionismo instintivo. 

Interaciologia: a interação encenação-ilusão; a interação imagética-imagística; a inte-

ra ão palco intrafísico−bastidor extrafísico. 

Crescendologia: o crescendo evolutivo histrionismo egoico−histrionismo interassis-

tencial. 

Trinomiologia: o trinômio da eficácia comunicativa autodiscernimento comunicativo– 

−intencionalidade cosmo tica−domínio bionerg tico. 

Polinomiologia: o polinômio postura-olhar-voz-gesto minuciosamente estudado; o poli-

nômio cenário correto−tempo preciso−atua ão competente−mensagem relevante. 

Antagonismologia: o antagonismo vaias / aplausos; o antagonismo monólogo / interco-

municação. 

Paradoxologia: o paradoxo do tímido histriônico. 

Politicologia: a monarquia; a autocracia. 

Filiologia: a palcofilia; a conviviofilia. 

Sindromologia: a busca por holofotes na síndrome do histrionismo; a perda dos holofo-

tes na síndrome do ostracismo. 

Mitologia: a inspiração nos mitos sociais arquetípicos. 

Holotecologia: a teatroteca; a comunicoteca; a didaticoteca; a psicopaticoteca; a tera-

peuticoteca; a psicossomatoteca; a diplomacioteca. 

Interdisciplinologia: a Histrionologia; a Comunicologia; a Teatrologia; a Mimologia;  

a Conviviologia; a Etologia; a Conscienciometrologia; a Intencionologia; a Parapedagogiologia;  

a Parapatologia; a Paraterapeuticologia; a Interassistenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: o elenco do cinema mudo; a estátua viva; a claque; o antítipo extrafísico. 

 

Masculinologia: o socioso; o engraçadinho; o assanhado; o exibicionista; o exímio con-

tador de piadas; o camelô; o vendedor ambulante; o político em campanha; o advogado perante  
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o tribunal; o ditador; o guru; o cantor careteiro; o mímico; o mimo internacional Marcel Marceau 

(1923–2007); o ator; o criativo Charles Spencer Chaplin (1889–1977); o galã hollywoodiano;  

o comediante; o cômico Jerry Lewis, Joseph Levitch (1926–); o protagonista; o antagonista; os 

coadjuvantes; os figurantes; o diretor; o mimógrafo; o comunicólogo; o professor veterano; o pro-

jetor veterano; o epicon lúcido; o amparador extrafísico. 

 

Femininologia: a sociosa; a engraçadinha; a assanhada; a exibicionista; a vedete; a polí-

tica em campanha; a advogada perante o tribunal; a ditadora doméstica; a carpideira; a cantora 

careteira; a mímica; a atriz; a sedutora Marilyn Monroe (Norma Jean Bakder, 1926–1962);  

a starlet hollywoodiana; a comediante; a protagonista; a antagonista; as coadjuvantes; as figuran-

tes; a diretora; a mimógrafa; a comunicóloga; a professora veterana; a projetora veterana; a epicon 

lúcida; a amparadora extrafísica. 

 

Hominologia: o Homo sapiens histrionicus; o Homo sapiens histrionologus; o Homo 

sapiens theatralis; o Homo sapiens communicativus; o Homo sapiens communicologus; o Homo 

sapiens convivens; o Homo sapiens conviviologus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sa-

piens interassistens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Histrionologia Subcerebral = a criança manipulando os pais através da 

birra; Histrionologia Cerebral = o estudo da interpretação cênica; Histrionologia Paracerebral 

= o histrionismo lúcido na tares. 

 

Culturologia: a cultura da inautenticidade; a cultura da celebridade; a Multiculturolo-

gia da comunicabilidade interconsciencial. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Holomaturologia, o histrionismo pode ser classificado em 2 ti-

pos básicos: 

1.  Sadio: maduro; assistencial; evolutivo; com predomínio da racionalidade do mental-

soma. É utilizado enquanto recurso de comunicação, variando conforme as necessidades cogniti-

vas dos circunstantes. 

2.  Doentio: imaturo; egoico; regressivo; com predomínio da emocionalidade do psicos-

soma. É utilizado preponderantemente enquanto recurso de manipulação consciencial, variando 

conforme as expectativas dos circunstantes. 

 

Etologia. Segundo a Intencionologia, os objetivos do histriônico podem ser conquistados 

através de 2 modos de comportamento: 

1.  Expansivo: predomínio da movimentação ampla e do discurso extenso − a efusivida-

de. Há pretensão de centralizar as atenções em si. 

2.  Retraído: predomínio da movimentação contida e discurso parco ou ausente − a co-

municação indireta. Há pretensão de sugerir as próprias necessidades sem nada dizer. 

 

Caracterologia. Nas pesquisas da Conscienciometrologia, eis, por exemplo, 8 categorias 

de histrionismo, não excludentes, ordenadas alfabeticamente: 

1.  Artístico: a arte de representar; os métodos de interpretação cênica; a caracterização  

e personificação do personagem; a repetição técnica; a provocação de sentimentos; a manipulação 

das emoções alheias; a necessidade de aplausos; a exaltação da própria personalidade; o ato de in-

culcar ilusão e veneração. 

2.  Autovitimizado: a carência energética; a fome de afeto; as exigências de atenção;  

o drama do dia; o vampirismo energético; a aparente fragilidade; a falsa dependência; o amuo;  

a fácies de dor; o exagero ou falseamento de sintomas físicos; as lágrimas; as acusações; as chan-

tagens emocionais; o ato de inculcar preocupação, remorso ou culpa. 
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3.  Histérico: o transtorno de personalidade; o esforço do protagonismo ininterrupto;  

o estilo pessoal dramático; a autexposição desmedida; o perdularismo energético; a superficialida-

de e labilidade afetivas; os relacionamentos curtos e tempestuosos; o imediatismo; a oscilação 

excitação-decepção; a intolerância à frustração; a sugestionabilidade; o ato de inculcar admiração. 

4.  Intimidador: a necessidade de poder; o interesse em subjugar; a agressão velada;  

o silêncio ameaçador; o gelo; o suscitar emoções desconfortáveis; a coerção; o acesso de mau hu-

mor ou fúria; a crueldade dissimulada; a ferida moral; o ato de inculcar inferioridade e depen-

dência. 

5.  Paradidático: a abordagem extrafísica; o resgate de consciex; as autotransfigurações 

do psicossoma; a adequação à psicologia do assistido; a retropersonalidade; a aparência do retros-

soma; a lembrança reavivada; a ascendência moral ou afetiva; a empatia resgatada; o rapport faci-

litador da tares; o ato de esclarecer sem inculcar nada. 

6.  Sedutor: o instrumento de sedução; a intenção de criar necessidades; a autovenda-

gem; a provocação sexual; a sedução holochacral; o tirar vantagem das carências alheias; o ato de 

despertar instintos; as técnicas de marketing; as frases feitas chamativas; os chavões fixadores;  

o ato de inculcar desejo. 

7.  Sociocultural: os papéis sociais; a adequação às expectativas do grupo social; a vida 

de aparências; a máscara social; a autocamuflagem da personalidade; a personalidade-papel;  

a dissimulação; o bifrontismo; o autengano; o sofrimento indisfarçável; o ato de inculcar imagem 

pública idealizada. 

8.  Tarístico: a ferramenta assistencial; as técnicas docentes e terapêuticas; o calculado 

complemento da tares; a interação provocada; o respeito ao nível evolutivo; a Impactoterapia 

Cosmoética; a falsa emoção esclarecedora; a serenidade íntima; a aparente incoerência; a atenção 

às circunstâncias multidimensionais; a direção segura dos amparadores; a antinculcação franca. 

 

Tipologia. Eis, na ordem alfabética, 4 categorias de recursos cênicos utilizados nas ma-

nifestações histriônicas: 

1.  Adereços: a indumentária; o traje; a maquiagem; os acessórios; as bijouterias; as 

joias; o objeto de poder; a tiara; a coroa; o cetro. 

2.  Atos: o ato impactante; o bater de porta; o soco na mesa; o ato de quebrar louças;  

o ato de arremessar objetos; o espernear (o jus sperneandi; o jus murmurandi); o deixar-se cair; 

os gritos e gargalhadas. 

3.  Expressões: a mímica adequada à ideia; a expressão corporal e fisionômica; o manei-

rismo; o gesto de poder; o olhar; a dicção; a modulação da voz; a respiração. 

4.  Presença: a força presencial; a apresentação pessoal expressiva; o domínio da repre-

sentação; a exposição inteligente; a postura corporal; o caminhar. 

 

Aquisições. Sob a ótica da Experimentologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética,  

8 aquisições pessoais necessárias ao histrionismo técnico: 

1.  Atenção: dividida; o ato de atuar, observar e analisar a própria atuação e as impres-

sões provocadas. 

2.  Autoconhecimento: o manejo técnico das potencialidades corporais e energéticas. 

3.  Autocontrole: a expressão de emoções sem afetar o equilíbrio íntimo. 

4.  Autodiscernimento: o atilamento quanto ao momento de entrar e sair de cena. 

5.  Criatividade: a elaboração de modelos ideais de atuação para cada ocasião comuni-

cativa. 

6.  Memória: corporal, sensorial e emocional; o almoxarifado mental de detalhes expres-

sivos julgados relevantes. 

7.  Observação: acurada; o inventário pessoal das diversas manifestações conscienciais. 

8.  Prospectiva: a previsão quanto às possíveis reações da plateia aos atos planejados. 
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VI.  Acabativa 

 

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

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a Histrionologia, indicados para a expansão das aborda-

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

01.  Amimia:  Somatologia;  Nosográfico. 

02.  Animador  consciencial:  Conviviologia;  Homeostático. 

03.  Aula  de  Conscienciologia:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

04.  Autexpressão:  Comunicologia;  Neutro. 

05.  Autoconsciência  verbal:  Comunicologia;  Neutro. 

06.  Autocontrole:  Holomaturologia;  Homeostático. 

07.  Efusividade:  Psicossomatologia;  Neutro. 

08.  Expressão  facial:  Comunicologia;  Neutro. 

09.  Ferramenta  de  comunicação:  Comunicologia;  Neutro. 

10.  Força  presencial:  Intrafisicologia;  Neutro. 

11.  Indução  interconsciencial:  Conviviologia;  Neutro. 

12.  Palco  existencial:  Intrafisicologia;  Neutro. 

 

O  HISTRIONISTA  SADIO  APRIMORA  A  TARES  COM   
A  PRÓPRIA  PERFORMANCE,  MANTENDO  O  EQUILÍBRIO  

ÍNTIMO,  SEM  ADRENALINA  OU  REBARBAS,  FRUTO   
DO  AUTODOMÍNIO  DAS  EMOÇÕES  E  DOS  INSTINTOS. 

 

Questionologia. Quando você, leitor ou leitora, atuou histrionicamente em favor de si 

próprio pela última vez? Já domina a técnica do histrionismo sadio em prol dos outros? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Diderot, Denis; Paradoxo Sobre o Comediante; ensaio; trad. J. Guinsburg; Coleção: Os Pensadores; 
Diderot; editor Eliel Silveira Cunha; 288 p.; 7 ensaios; 283 notas; 21 x 13,5 x 1,5 cm; enc.; Nova Cultural; São Paulo; 

2005; páginas 215 a 278. 

2.  Rame, Franca (org.); Manual Mínimo do Ator; Dario Fo (Manuale minimo dell’attore); trad. Lucas Bal-
dovino; & Carlos David Szlak; 384 p.; 6 caps.; 49 ilus.; 2 índices; 87 refs.; 25,5 x 18 x 2 cm; 2a Ed.; Senac; São Paulo, SP; 

1999; páginas 60 a 72; 77; 78; 102 a 104; 119; 120; 130 a 132; 171;172; 245; 246; 251; 267 a 269; 272 e 277 a 286. 

3.  Stanislavski, Constantine; Manual do Ator ( n  ctor’s Handbook); dicionário; trad. Álvaro Cabral; 212  
p.; 189 entradas; glos. 189 termos; 21 x 14 x 1,5 cm; 2a Ed.; Martins Fontes; São Paulo, SP; 1997; páginas 1 a 6; 12; 14; 

15; 17 a 23; 34 a 36; 41 a 44; 47 a 50; 70 a 73; 79; 80; 82 a 84; 93 a 95; 107 a 109; 125 a 127; 131 a 136; 144 a 146; 150  

a 153; 159 a 160; 163 a 166; 181 a 188; 197 a 200 e 210 a 211. 
4.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus; 7 índices; 102 si-

nopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 27 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed.;  Associação Internacional do Centro de 

Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 321; 481; 502; 503 e 1044 a 1046. 

 

A. L. 
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H O L A N Á L I S E    D A    C O N S C I N  
( H O L O M A T U R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A holanálise da conscin é o processamento exaustivo, completo e por intei-

ro da personalidade humana, por si mesma, com toda autocrítica, por outrem, com toda heterocrí-

tica cosmoética, ou através dos recursos de cosmovisão do microuniverso da consciência, homem 

ou mulher, no momento evolutivo, incluindo o conscienciograma, a Consciencioterapia, o autopa-

rapsiquismo e o suposto saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP). 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição holo procede do idioma Grego, hólos, “total; 

completo; inteiro”. O termo análise vem do idioma Francês, analyse, derivado do idioma Latim, 

analyses, e este do idioma Grego, anályses, “dissolução; decomposição do todo nas partes 

componentes; método de resolução, em oposição à síntese”, do verbo analyó, “desligar; dissolver; 

soltar; separar; libertar; analisar; examinar”. Surgiu no Século XVIII. O vocábulo consciência 

provém do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; 

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

receu no Século XIII. O prefixo intra deriva também do idioma Latim, intra, “dentro de; no inte-

rior; no intervalo de; durante; no recinto de; próximo ao centro; interiormente”. A palavra físico 

procede do mesmo idioma Latim, physicus, e esta do idioma Grego, physikós, “relativo à Nature-

za ou ao estudo da mesma”. Surgiu também no Século XIII. 

Sinonimologia: 01.  Sistematização da análise total da pessoa. 02.  Processamento do 

exame completo da conscin. 03.  Análise pessoal abrangente. 04.  Análise pessoal exaustiva; egoa-

nálise. 05.  Omnianálise pessoal. 06.  Técnica da holanálise pessoal. 07.  Meganálise da conscin. 

08.  Autanálise honesta. 09.  Intencionalidade explícita. 10.  Cosmossofia Pessoal; Cosmovisiolo-

gia Pessoal. 

Neologia. As 3 expressões compostas holanálise da conscin, holanálise autocrítica da 

conscin e holanálise heterocrítica da conscin são neologismos técnicos da Holomaturologia. 

Antonimologia: 01.  Análise tendenciosa. 02.  Análise falaciosa. 03.  Avaliação com pres-

supostos anticosmoéticos. 04.  Tudologia egoica. 05.  Acriticismo. 06.  Apriorismose. 07.  Antia-

nálise pessoal. 08.  Aprioropatia. 09.  Holossíntese da conscin. 10.  Cosmossíntese da conscin. 

Estrangeirismologia: a análise pessoal lato sensu; o Cosmocognitarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscerni-

mento quanto às análises em geral. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Autopesqui-

sa é holanálise. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal analítico; os ortopensenes; a ortopensenidade; a am-

plificação autopensênica. 

 

Fatologia: a holanálise da conscin; a holanálise holobiográfica; a holanálise periódica da 

conscin; as análises em geral; o holoperfil da pessoa; a avaliação pessoal; a análise técnica máxi-

ma do ego; a análise minuciosa de si mesmo; a cosmanálise da própria vida; a análise das análises 

pessoais; o ato de deslindar os meandros da própria estrutura consciencial; o holocurrículo pes-

soal; as autanálises retrospectivas; a autodissecção conscienciométrica; a objetivação da análise 

pessoal no grupo evolutivo; a dinâmica das complexidades da consciência; a análise percuciente 

da catarse holossomática; a Parassemiologia Pessoal; a Holofilosofia. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a posição da cons-

cin dentro da Holocarmologia; a autodesassedialidade. 

 

III.  Detalhismo 

 

Tecnologia: a técnica do detalhismo. 

Enumerologia: o autojuízo crítico; a autocrítica em alto nível; a eliminação da autasse-

dialidade; o descarte da autovitimização; os resquícios do subcérebro abdominal; as insinuações 

do porão consciencial; o diagnóstico das autocorrupções ainda remanescentes. 

Binomiologia: o binômio subjetividade-objetividade. 

Trinomiologia: o trinômio hololucidez-holomemória-holobiografia; o trinômio análise- 

-síntese-reanálise. 

Antagonismologia: o antagonismo holanálise / holossíntese. 

Politicologia: a cognocracia; a parapsicocracia. 

Filiologia: a neofilia. 

Holotecologia: a analiticoteca; a consciencioteca; a metodoteca; a evolucioteca; a cos-

mogramoteca; a ciencioteca; a maturoteca. 

Interdisciplinologia: a Holomaturologia; a Conscienciometrologia; a Sistematologia;  

a Cosmanálise; a Holoperfilologia; a Autoprospecciologia; a Autobiografologia; a Autodiscerni-

mentologia; a Intencionologia; a Autocriteriologia; a Autopesquisologia; a Parassemiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a semiconsciex; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual; o reciclante 

existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o para-

percepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo;  

o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o metodólogo. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

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

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

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evolucióloga; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a metodóloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens 

autolucidus; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens hermeneuticus; o Homo sapiens auto-

cohaerens; o Homo sapiens experimentatus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: holanálise autocrítica da conscin = a executada pela própria pessoa inte-

ressada; holanálise heterocrítica da conscin = a executada por outrem, no caso, o conscienciôme-

tra, homem ou mulher. 
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VI.  Acabativa 

 

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

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a holanálise da conscin, indicados para a expansão das 

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

1.  Análise:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

2.  Análise  tendenciosa:  Cosmoeticologia;  Nosográfico. 

3.  Cosmossíntese:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

4.  Cosmovisão  humana:  Cosmovisiologia;  Neutro. 

5.  Taxologia  das  análises:  Experimentologia;  Neutro. 

6.  Taxologia  das  sínteses:  Experimentologia;  Neutro. 

7.  Técnica  da  exaustividade:  Experimentologia;  Neutro. 

 

A  HOLANÁLISE  PESSOAL  PERIÓDICA  É  A  COMPROVA- 
ÇÃO  TEÁTICA  DA  HOLOMATURIDADE  PARA  A  PERSO-

NALIDADE  HUMANA  INTERESSADA  NO  INCREMENTO 
DA  AUTODINÂMICA  DO  PRÓPRIO  NÍVEL  EVOLUTIVO. 

 

Questionologia. Você já empreendeu alguma autanálise abrangente ou exaustiva? Vale  

o esforço de executar a holanálise pessoal atualmente? 

 
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 Internacio-

nal de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 1 a 344. 
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H O L O B I O G R A F I A    P E S S O A L  
( H O L O B I O G R A F O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A holobiografia pessoal é a história da evolução da consciência, ao longo 

da seriéxis, registrada na holomemória e relembrada por meio de retrocognições e autopesquisas 

com base em fatos e parafatos, compondo o holocurrículo evolutivo. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição holo provém do idioma Grego, holos, “total; 

completo; inteiro”. O vocábulo biografia procede do mesmo idioma Grego, biographia, “relato 

de vidas”, constituído pelos elementos de composição bios, “vida”, e graphe, “escrita; escrito; 

convenção; documento; descrição”. A palavra biografia apareceu no Século XIX. A palavra pes-

soal deriva do idioma Latim, personalis, “pessoal”. Surgiu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Auto-holobiografia. 2.  Autobiografia multiexistencial. 3.  História 

integral da consciência. 4.  Holobiografia consciencial. 5.  Holocurrículo consciencial. 

Neologia. As 3 expressões compostas holobiografia pessoal, holobiografia pessoal vis-

lumbrada e holobiografia pessoal ignorada são neologismos técnicos da Holobiografologia. 

Antonimologia: 1.  Autobiografia intermissiva. 2.  Biografia pessoal. 3.  História Pes-

soal. 4.  Parautobiografia. 

Estrangeirismologia: o curriculum vitae da consciência integral. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto aos registros holomnemônicos da Auto-Holobiografologia Evolutiva. 

Megapensenologia. Eis 1 megapense trivocabular relativo ao tema: – Holomemória: 

síntese consciencial. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autopesquisa holomnemônica (Holobiografolo-

gia); a investigação das fôrmas holopensênicas (Autosseriexologia); a assinatura grafopensênica 

enquanto rastros personalíssimos (Autografopensenologia); os heredopensenes; a heredopenseni-

dade; os retropensenes, a retropensenidade, os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os luci-

dopensenes; a lucidopensenidade; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os grafopensenes;  

a grafopensenidade; a dissecação do materpensene atual evidenciando o nível de autoconsciencia-

lidade alcançado (Autevoluciologia). 

 

Fatologia: a rememoração de si mesmo abrindo caminhos evolutivos edificantes; o des-

cortinamento da consciência por meio de retrocognições personalíssimas; a verdade nua e crua da 

consciência revelada pelas retrocognições; o entendimento das dificuldades e vicissitudes através 

da revelação de si mesmo; as fissuras conscienciais identificadas; as automimeses paralisando  

a História Pessoal; a admissão de fatos pretéritos antes inadmissíveis; a autorresponsabilidade da 

consciência por fatos passados; a continuação do legado na vida atual; o reconhecimento das 

obras deixadas no passado; o legado de ideias e obras deixado para as gerações vindouras; as pu-

blicações pretéritas revelando o temperamento da consciência; a estilística da escrita anterior rati-

ficando o estilo atual do escritor; a autexpressão intrafísica; os diversos papéis interpretados no 

palco da vida; as evidências de trafais, trafares e trafores trazidos de múltiplas existências; a aná-

lise autoconscienciométrica profunda embasada no holocurrículo pessoal; as crises de cresci-

mento aflorando com as autopesquisas; a necessidade de reciclagens intraconscienciais promo-

vidas pelo estudo holobiográfico; a dinamização da autevolução por meio de recins; as reconcilia-

ções grupocármicas favorecendo as renovações conviviais; os estudos da Cronêmica no período 

entre a vida passada e a atual; a admissão de gênero diferente do atual em vidas anteriores; as 

múltiplas variáveis da vida anterior impactando a vida atual; o aumento da autocosmovisão; a for-
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ça presencial fortalecida; a superação de traumas seculares; a compreensão das responsabilidades 

autevolutivas. 

 

Parafatologia: a holobiografia pessoal; o autogoverno da própria holobiografia; a holo-

biografia pessoal registrada no Cosmos; a memória cerebral rica facilitando o afluxo de informa-

ções da holomemória; as autorretrocognições; as retrocognições promovidas durante as projeções 

conscientes (PCs); a visão panorâmica retrocognitiva; a assistência às consciências deixadas para 

trás ao visitar os locais das vidas pretéritas; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; 

a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a paraperceptibilidade pessoal; as pequisas parapsí-

quicas; os extrapolacionismos parapsíquicos; as holobiografias pessoais reveladas na parapsico-

teca; a singularidade personalíssima dos parafatos; as retrocognições sadias embasando os fatos  

e parafatos; a autoconscientização seriexológica; as pesquisas da serialidade humana; a prova da 

seriexialidade para a conscin pesquisadora; a pesquisa do autorrevezamento multiexistencial; os 

autorrevezamentos existenciais; os revezamentos existenciais grupais; o rastreamento de raízes 

pretéritas do temperamento e das tendências atuais; os retrocondicionamentos evidenciados por 

predileções pessoais; o estudo do temperamento através de retrovidas; as características-chave 

perpetuadas na sucessão das vidas intrafísicas; o estudo das mudanças genéticas e paragenéticas; 

a autoidentidade extra; o Curso Intermissivo (CI) conferindo aperfeiçoamento à consciência para 

a próxima ressoma; o redimensionamento da holobiografia a partir do saldo positivo da Ficha 

Evolutiva Pessoal (FEP). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo pesquisa dos fatos-parafatos-cosmovisão; o sinergismo 

volição-intenção-realização. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio da seriexialidade; o princí-

pio da evolução pessoal inarredável; o princípio de os fatos orientarem a pesquisa; o princípio 

da singularidade holobiográfica; o princípio das singularidades personalíssimas na identificação 

seriexológica. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) revalidando os valores pessoais. 

Teoriologia: a teoria da seriexialidade; a teoria das retrocognições; a teoria da inteli-

gência evolutiva (IE). 

Tecnologia: as técnicas de releitura autobiográfica; a técnica do autoinventariograma; 

a técnica do conscienciograma; a técnica retroprojetiva; as técnicas autorretrocognitivas; as téc-

nicas consciencioterápicas; a técnica da autobiografia. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório 

conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil 

(IFV); o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Au-

toconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Paragenética; o laboratório consci-

enciológico da Cosmoética. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Holossomatologia; o Colégio Invisível da Consci-

enciometrologia; o Colégio Invisível da Projeciologia; o Colégio Invisível da Mnemossomatolo-

gia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia;  

o Colégio Invisível da Seriexologia. 

Efeitologia: o efeito halo das pesquisas holobiográficas; o efeito da acumulabilidade se-

riexológica; os efeitos da Higiene Mental na qualificação da holomemória; os efeitos da evoca-

ção da consciência ressomada através de conscins afins; o efeito túnel do tempo ao visitar locais 

já conhecidos de outras ressomas; o efeito da readequação existencial; os efeitos post mortem 

das publicações pretéritas. 

Neossinapsologia: as recuperação de cons gerando aumento de neossinapses; as paras-

sinapses retrocognitivas; as retrossinapses facilitadoras de neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o ciclo ressoma-dessoma-intermissão. 
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Enumerologia: os achados holobiográficos; as autopesquisas holobiográficas; as desco-

bertas holobiográficas; os fatos holobiográficos; os parafatos holobiográficos; os reencontros ho-

lobiográficos; as sincronicidades holobiográficas. 

Binomiologia: o binômio autopesquisa-autocognição; o binômio holobiografia-holocar-

ma; o binômio tenepes-retrocognição; o binômio memória autobiográfica–memória holobiográ-

fica; o binômio retrocognição holobiográfica–retrocognição conceitual; o binômio admiração- 

-discordância contribuindo criticamente para o estudo holobiográfico; o binômio autoidentifica-

ção seriexológica–autorresponsabilização assistencial quanto aos talentos assistenciais pessoais. 

Interaciologia: a interação holobiografia-holomemória; a interação retrovidas–vida 

atual; a interação neopensene-retropensene; a interação memória-holomemória; a interação da-

dos holobiográficos–subsídios para a recin; a interação fenômeno parapsíquico–autocognição 

nas pesquisas holobiográficas; a interação fato-parafato. 

Crescendologia: o crescendo autobiografia-holobiografia; o crescendo retrocognições-

-autocompreensão-autassistência-heterassistência-reconciliações; o crescendo autopesquisa–re-

trocognição; o crescendo pesquisa holobiográfica–autocognição–cosmovisão; o crescendo vi-

vências evolutivas sadias–aumento da autobagagem holobiográfica; o crescendo revisitação cog-

nitiva–acesso à holomemória–expansão cognitiva da História Pessoal; o crescendo pesquisa re-

trocognitiva–autenfrentamento–renovações íntimas necessárias. 

Trinomiologia: o trinômio fato-parafato-retrocognição; o trinômio retrofatos-fatos-pa-

rafatos; o trinômio pesquisar-registrar-analisar; o trinômio retrobiografia–biografia atual–holo-

biografia; o trinômio biografia-parautobiografia-holobiografia; o trinômio conscin atual–perso-

nalidade consecutiva–identidade extra (trio ínsito); o trinômio reperspectivação autocognitiva– 

–ressignificação pessoal–reciclagens intraconscienciais (recins). 

Polinomiologia: o polinômio holobiografia-retroidentidades-retrossoma-neossoma. 

Paradoxologia: o fato paradoxal de a mesma holobiografia produzir o antepassado de 

si mesmo e o autorrevezador multiexistencial lúcido. 

Politicologia: a cognocracia; a conscienciocracia; a discernimentocracia; a evolucio-

cracia; a lucidocracia; a meritocracia; a mnemocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço pesquisístico quanto à própria história evolutiva; a lei 

da evolução consciencial contínua. 

Filiologia: a autocogniciofilia; a autexperimentofilia; a conscienciofilia; a evoluciofilia; 

a historiofilia; a mnemofilia; a pesquisofilia. 

Fobiologia: a autofobia; a conscienciofobia; a criticofobia; a mnemofobia; a neofobia;  

a recexofobia; a retrocognofobia. 

Sindromologia: a síndrome da hipomnésia. 

Holotecologia: a seriexoteca; a biografoteca; a ressomatoteca; a mnemossomatoteca; a 

consciencioteca; a retrocognoteca; a parapsicoteca. 

Interdisciplinologia: a Holobiografologia; a Autocogniciologia; a Autopesquisologia;  

a Autorretrocogniciologia; a Autorrevezamentologia; a Conscienciometrologia; a Evoluciologia; 

a Holomemoriologia; a Mnemossomatologia; a Parageneticologia; a Retrocogniciologia; a Serie-

xologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; o pré-serenão vulgar. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o atacadista consciencial;  

o autodecisor; o cognopolita; o comunicólogo; o completista; o conscienciômetra; o conscienció-

logo; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o epicon lúcido; o exemplarista; o intermissivista;  

o inversor existencial; o macrossômata; o proexista; o proexólogo; o reciclante existencial; o ofie-

xista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o tenepessista; o verbetólogo; 

o tertuliano; o teletertuliano; o tocador de obra; o homem de ação; o holobiógrafo. 
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Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a atacadista consciencial;  

a autodecisora; a cognopolita; a comunicóloga; a completista; a conscienciômetra; a conscienció-

loga; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a epicon lúcida; a exemplarista; a intermissivista;  

a inversora existencial; a macrossômata; a proexista; a proexóloga; a reciclante existencial; a ofie-

xista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a tenepessista; a verbetólo-

ga; a tertuliana; a teletertuliana; a tocadora de obra; a mulher de ação; a holobiógrafa. 

 

Hominologia: o Homo sapiens seriexologus; o Homo sapiens multiexistentialis; o Homo 

sapiens retrocognitor; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens autorrevertor; o Homo sapi-

ens automimeticus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapi-

ens interassistentialis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: holobiografia pessoal vislumbrada = a História Evolutiva da consciência 

revelada pelas autopesquisas, fatos e parafatos; holobiografia pessoal ignorada = a História Evo-

lutiva da consciência desconhecida por si própria. 

 

Culturologia: a cultura da Ressomatologia; a cultura da Seriexologia; a anticultura do 

cultivo da memória; a cultura autopesquisística; a cultura da omnipesquisa permanente. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a holobiografia pessoal, indicados para a expansão das 

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

01.  Antepassado  de  si  mesmo:  Seriexologia;  Nosográfico. 

02.  Autobagagem  holobiográfica:  Holobiografologia;  Neutro. 

03.  Autoidentificação  seriexológica:  Seriexologia;  Neutro. 

04.  Autopesquisa  retrocognitiva  de  campo:  Autorretrocogniciologia;  Neutro. 

05.  Autorrevezamento  multiexistencial:  Autorrevezamentologia;  Homeostático. 

06.  Biografologia:  Proexologia;  Neutro. 

07.  Ciclo  evolutivo  pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

08.  Ciclo  multiexistencial  pessoal:  Seriexologia;  Neutro. 

09.  Detalhamento  retrocognitivo:  Seriexologia;  Homeostático. 

10.  Efeito  da  autosseriexialidade:  Seriexologia;  Neutro. 

11.  Parautobiografia:  Parageneticologia;  Homeostático. 

12.  Personalidade  consecutiva:  Seriexologia;  Neutro. 

13.  Prospecção  seriexológica:  Seriexologia;  Neutro. 

14.  Retromnemônica  útil:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

15.  Zum  mnemônico:  Autorretrocogniciologia;  Neutro. 

 

O  ESTUDO  DA  HOLOBIOGRAFIA  PESSOAL  DESENCADEIA  

O  BINÔMIO  AUTOCOGNIÇÃO-COSMOVISÃO,  PROMOVENDO  

RECONCILIAÇÕES  GRUPOCÁRMICAS  E  RECICLAGENS  

INTRACONSCIENCIAIS,  ESSENCIAIS  À  AUTEVOLUÇÃO. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, dedica-se às autopesquisas seriexológicas? Qual 

a aplicabilidade dos resultados alcançados com o redescobrimento de si próprio? 
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H O L O C I C L O  
( C O S M O C O G N I C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O Holociclo é o laboratório técnico de pesquisa especializado na elabora-

ção da Enciclopédia da Conscienciologia, formado por dicionários, enciclopédias, recortes de jor-

nais, revistas e outros periódicos, expostos em ordem alfabética de temas, localizado no Campus 

da Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC). 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição holo provém do idioma Grego, hólos, “total; 

completo; inteiro”. O termo ciclo vem do idioma Francês, cycle, derivado do idioma Latim, cy-

clus, e este do idioma Grego, kyklos, “círculo; roda”. Surgiu no Século XVIII. 

Sinonimologia: 1.  Encicloteca dinâmica. 2.  Útero de ideias originais. 3.  Câmara de 

Cosmanálise. 

Neologia. Os 3 vocábulos Holociclo, Mini-holociclo e Maxi-holociclo são neologismos 

técnicos da Cosmocogniciologia. 

Antonimologia: 01.  Biblioteca particular. 02.  Lexicoteca. 03.  Museu Técnico. 04.  Aca-

demia de Letras. 05.  Dispersor da erudição. 06.  Universidade estatal. 07.  Instituição de pesquisa 

convencional. 08.  Incubadora tecnológica. 09.  Polo da Ciência Eletronótica. 10.  Hospital-escola 

convencional. 

Estrangeirismologia: o Paracognitarium; o Holopesquisarium; o Megapensenarium;  

o Neoverponarium; o breakthrough mentalsomático; o finding verponológico; o modus operandi 

técnico-científico; as equipes de experts; o momentum evolutivo coletivo; o timeline da Projecio-

logia e Conscienciologia; o upgrade mentalsomático; o Holoserver; a coleção de Front Pages; as 

Workstations I e II. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à mentalsomaticidade interassistencial. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Holoci-

clo: oásis pancognitivo. Holociclo: laboratório lexicoterápico. Holociclo: point proexológico. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do autodesassédio mentalsomático; os ortopense-

nes; a ortopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; 

os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os taxopensenes; a taxopensenidade; os orismopense-

nes; a orismopensenidade; os lexicopensenes; a lexicopensenidade; os enciclopensenes; a enciclo-

pensenidade; os grupopensenes; a grupopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade;  

o local da autopensenização carregada no pen. 

 

Fatologia: o Holociclo; o Caminho da Lógica; a Aleia dos Gênios da Humanidade de-

monstrando a evolução da inteligência especializada monovisiológica até a inteligência evolutiva 

(IE) cosmovisiológica; o chacra da Terra localizado nas cercanias do Holociclo; o pré-requisito 

do sorriso ao entrar no Holociclo; a disposição para aprender; a fábrica de neossinapses; o cor-

redor lexicográfico; a megamesa de mármore branco de 21 metros de extensão como caricatura de 

ambiente de comunex avançada; as 20 estações de trabalho mentalsomático com kit bibliográfico 

especializado; a sala de recepção dos recém-cognopolitas; o Holociclo enquanto set de filmagens 

(entrevistas, reportagens, documentários); o descerramento da cortina no nicho do princípio da 

descrença enquanto Impactoterapia; a exposição da vitrine mentalsomática; os artefatos do saber 

extracerebrais (instrumentos mentaissomáticos); as milhares de pastas L e pastas Polionda amare-

las com os temas da Hemeroteca; as torres gêmeas de papel branco, tipo carta, disponível para os 

pesquisadores; as canetas hidrográficas de cor preta; o quadro de avisos intitulado Notícias de 
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Última Hora; as pontoações do CEAEC; o livro de assinatura de visitantes e voluntários; os livros 

para doação aos visitantes; a equipe de mantenedores do Holociclo; o jaleco branco enquanto 

uniforme do Holociclo; o atendimento às visitas e aos voluntários; a recepção de crianças e ado-

lescentes de escola pública e particular; o Holociclo como fonte inspiradora de atividade escolar; 

a visita de conscins intelectuais; a primeira tarefa do voluntário: o fichamento bibliográfico; a im-

portância da caligrafia; os eventuais mutirões de fichamento e cosmograma; a produmetria do fi-

chamento; a cosmovisão desenvolvida na técnica do cosmograma; a matéria pérola negra; as ex-

posições bibliográficas temáticas sobre o Homo sapiens neonatus, Homo sapiens reurbanisatus  

e Homo sapiens pacificus; a reforma da Holoteca, possibilitando a expansão do Holociclo (Ano- 

-base: 2011); o trabalho intelectual interassistencial continuado patrocinando o autodesassédio 

mentalsomático. 

 

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

ocorridas no desempenho das atividades do Holociclo; a inspiração dos amparadores de função na 

orientação de auto ou heteropesquisa; o antes e o depois da interação parapsíquica e mentalso-

mática no holopensene desassediador; o parapsiquismo intelectual; a visita de consciexes intelec-

tuais pré-intermissivistas; a visita de amparadores despertos e evoluciólogos; a visita de cons-

ciexes paraacampadas nas cercanias do Holociclo e Holoteca; o fenômeno de olorização promo-

vendo a limpeza extrafísica do ambiente; o estabelecimento e a manutenção do holopensene men-

talsomático sadio; a câmara desassediadora; a incubadora paratecnológica; o escritório de traba-

lho do ser desperto; os desbloqueios energéticos cranioencefálicos de visitantes e voluntários  

a partir da aplicação do arco voltaico craniochacral; o ambiente energeticamente blindado; o holo-

pensene refratário aos assediadores; a interassistencialidade tarística exemplarista. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo intelectual grupal; o sinergismo dos debates da lista de 

pilares; o sinergismo da intercooperação nos mutirões de trabalho intelectual; o sinergismo 

mentalsomático Holociclo–Holoteca–Tertuliarium–workstation pessoal; o sinergismo evolutivo 

dos atributos intraconscienciais; o sinergismo paratecnológico estimulador de catarses-catáli-

ses-insights; o sinergismo silêncio-autorreflexão-inspiração. 

Principiologia: o megaprincípio ―os fatos diuturnos orientam a pesquisa‖; o princípio 

do antiperdularismo ideativo; o princípio da anopistografia; o princípio exaustivo de ―levar at  

as últimas consequ ncias‖ pesquisísticas; o princípio do respeito aos especialistas; o princípio 

da estocagem de materiais; o princípio da acumulação de achados; o princípio da cognição 

―não somos donos da verdade nem detemos o monopólio da sabedoria‖; o princípio ―somos 

mercadores de nossa ignorância alfabetizada‖; o princípio ―somos detalhistas  não perfeccionis-

tas‖; o princípio maxidemocrático ―questione tudo  pergunte a todos‖. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética 

(CGC). 

Teoriologia: a teática conscienciológica; a teoria do gruporrevezamento multiexisten-

cial; a teoria da fôrma holopensênica mentalsomática. 

Tecnologia: a técnica do exercício de respiração; a técnica do campo visual; a técnica 

da Lexicologia Exposta; a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade; a técnica das 50 

vezes mais; a técnica da consulta a 50 dicionários; a técnica da circularidade; a técnica do auto-

didatismo; as técnicas redacionais da Enciclopédia da Conscienciologia; a técnica da bibliogra-

fia  Específica; a técnica dos 45 pilares do Holociclo. 

Voluntariologia: as equipes técnicas do Holociclo; o voluntariado a distância; a assina-

tura do Termo de Adesão ao Voluntariado. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laborató-

rio conscienciológico da Experimentologia; o laboratório conscienciológico do Cosmograma;  

o laboratório conscienciológico Tertuliarium; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; 
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o laboratório conscienciológico da Despertologia; o laboratório conscienciológico da Autorga-

nizaciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Enciclopedistas da Conscienciologia; o Colégio 

Invisível dos Verbetógrafos da Conscienciologia; o Colégio Invisível dos Verbetólogos da Cons-

cienciologia; o Colégio Invisível dos Lexicólogos; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia;  

o Colégio Invisível dos Autores Conscienciológicos; o Colégio Invisível da Paratecnologia. 

Efeitologia: o efeito homeostático coletivo desencadeado a partir da predominância do 

pen no somatório das pensenidades individuais; o efeito mentalsomático da recuperação de cons;  

o efeito da dinamização da elaboração pensênica; o efeito da grafopensenidade na qualificação 

da proéxis; o efeito terapêutico da ativação de áreas cerebrais adormecidas; o efeito desassedia-

dor da conscin desperta no ambiente de voluntariado tarístico. 

Neossinapsologia: as neossinapses detalhistas desenvolvidas no fichamento bibliográfi-

co; as neossinapses cosmovisiológicas desabrochadas no cosmograma; as neossinapses evoluti-

vas a partir do estudo da Neologia Conscienciológica; as neossinapses altruístas surgidas pela 

revisão de textos dos colegas; as neossinapses neofílicas advindas das infopesquisas técnicas; as 

neossinapses lógicas surgidas pela Enumerologia; as neossinapses anticonflitivas nascidas da in-

tegração das equipes do Holociclo. 

Ciclologia: o ciclo da produção enciclopédica; o ciclo enumerativo; o ciclo das neoidei-

as; o ciclo de criatividade evolutiva; o ciclo virtuoso; o ciclo de funcionamento domingo a do-

mingo, sem finais de semana ou feriados; o ciclo análise-síntese; o ciclo monovisão-cosmovisão. 

Enumerologia: o coletivo de dicionários (lexicoteca); o coletivo de periódicos (hemero-

teca); o coletivo de enciclopédias (encicloteca); o coletivo de instrumentos mentaissomáticos 

(mentalsomatoteca); o coletivo de pesquisadores (consciencioteca); o coletivo de cognições (cog-

noteca); o coletivo de ideias libertárias (neoverponoteca). O curso Holociclo; o curso Enumero-

grama do Bebê; o curso de longo curso (tertúlias) no Holociclo; os cursos (oficinas) do Holo-

ciclo; o curso Fundamentos da Enciclopediologia; o curso Lexicologia; o curso Verbetografia. 

Binomiologia: o binômio repetição-progressão; o binômio curiosidade-pesquisa; o bi-

nômio enciclopedismo-pancognição; o binômio qualificação pessoal–qualificação grupal; o bi-

nômio admiração-discordância permitindo a harmonia entre diferentes consciências; o binômio 

disponibilidade-grupalidade; o binômio operário-intelectual; o binômio pedagógico caligrafia- 

-didática. 

Interaciologia: a interação casa do intelecto pessoal (escritório pessoal)–casa do inte-

lecto coletiva (Holociclo); a interação psicossoma-mentalsoma; a interação cérebro-cerebelo;  

a interação psicomotricidade-intelectualidade; a interação Cronêmica-Proxêmica; a interação 

pesquisador–artefato do saber; a interação procedência extrafísica–Holociclo. 

Crescendologia: o crescendo atenção-cosmovisão; o crescendo intelectual hábitos sa-

dios–rotinas úteis; o crescendo artigo–item bibliográfico; o crescendo do simples ao composto;  

o crescendo atributos mentaissomáticos–neossinapses–harmonia íntima; o crescendo ideia ina-

ta–neoideia; o crescendo minudências-neomundividências. 

Trinomiologia: o trinômio intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade; o trinô-

mio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento dos vi-

sitantes e voluntários do Holociclo; o trinômio curiosidade-aprendizagem-ensino; o trinômio efi-

ciência-eficácia-produtividade; o trinômio conviviológico silêncio-organização-limpeza; o trinô-

mio qualidade-funcionalidade-revisão das matérias escritas no Holociclo; o trinômio especiali-

dades-variáveis-minivariáveis; o trinômio Bibliomática-Lexicomática-Enciclomática. 

Polinomiologia: o polinômio dicionário cerebral sinonímico-antonímico-poliglótico- 

-analógico; o polinômio revisório ler-compreender-pesquisar-corrigir-sugerir-enriquecer; o po-

linômio bibliográfico leitura-recorte-Taxologia-fichamento-revisão-digitação-impressão-exposi-

ção; o polinômio do processamento produção-revisão-formatação-impressão-grampeamento-de-

bate dos verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia. 

Antagonismologia: o antagonismo apedeutismo / erudição; o antagonismo iniciativa 

/ acabativa; o antagonismo acomodado à ignorância / buscador da evolução; o antagonismo an-
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siosismo / paciência; o antagonismo atenção saltuária / atenção concentrada; o antagonismo lei-

tura técnica / leitura literária; o antagonismo Fatuística / Parafatuística. 

Paradoxologia: o paradoxo da manutenção do holopensene homeostático formado in-

clusive por assuntos nosográficos da lexicoteca e da hemeroteca. 

Politicologia: a intelectocracia; a interassistenciocracia; a cognocracia; a discernimen-

tocracia; a proexocracia (Cognópolis); a evoluciocracia; a lucidocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço intelectivo; a lei do maior esforço pesquisístico; a lei 

do maior esforço coordenado; a lei do maior esforço heurístico (neoverponológico); a lei do 

maior esforço paraperceptivo; a lei do maior esforço evolutivo; a lei do maior esforço interas-

sistencial; a lei do direito autoral. 

Filiologia: a bibliofilia; a raciocinofilia; a cogniciofilia; a grafofilia; a leiturofilia; a neo-

filia; a verponofilia. 

Fobiologia: a neofobia; a definofobia; a culturofobia; a gnosiofobia; a neoverponofobia; 

a experimentofobia; a autocogniciofobia. 

Sindromologia: a síndrome da subestimação; a síndrome do desperdício intelectual. 

Maniologia: a intelectomania. 

Holotecologia: a ideoteca; a parapsicoteca; a idiomateca; a neologisticoteca; a penseno-

teca; a enumeroteca; a cosmogramoteca; a metodoteca; a sistematicoteca. 

Interdisciplinologia: a Cosmocogniciologia; a Mentalsomatologia; a Autocogniciolo-

gia; a Experimentologia; a Descrenciologia; a Metodologia; a Arquivologia; a Infocomunicolo-

gia; a Conscienciopediologia; a Cosmanálise; a Linguisticologia; a Lexicologia; a Orismologia;  

a Enumerologia; a Enciclopediologia; a Polimaticologia; a Cosmognosiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: os voluntários das Equipes Técnicas do Holociclo; a conscin culta; a pes-

soa erudita; a personalidade polímata; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser 

interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o fichador; o recórter; o taxologista; o hemerotecário; o cosmanalista;  

o mantenedor; o infocomunicólogo; o orismólogo; o lexicólogo; o lexicógrafo; o etimólogo; o ne-

ologista; o autor conscienciológico; o revisor; o especialista; o professor; o verbetólogo; o verbe-

tógrafo; o amigo da Enciclopédia da Conscienciologia. 

 

Femininologia: a fichadora; a recórter; a taxologista; a hemerotecária; a cosmanalista;  

a mantenedora; a infocomunicóloga; a orismóloga; a lexicóloga; a lexicógrafa; a etimóloga; a ne-

ologista; a autora conscienciológica; a revisora; a especialista; a professora; a verbetóloga; a ver-

betógrafa; a amiga da Enciclopédia da Conscienciologia. 

 

Hominologia: o Homo sapiens encyclopaedicus; o Homo sapiens lexicographus;  

o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens intellectualis;  

o Homo sapiens cognitor; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens studiosus; o Homo sapi-

ens logicus; o Homo sapiens polymatha. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Mini-holociclo = o escritório pessoal (miniworkstation) na residência 

proexogênica da conscin verbetógrafa conscienciológica; Maxi-holociclo = o amplo escritório co-

letivo (maxiworkstation) do Campus CEAEC, aproveitado pelas conscins intermissivistas. 

 

Culturologia: a cultura enciclopédica; a cultura lexicológica; a cultura cosmanalítica;  

a cultura bibliográfica; a cultura multidisciplinar; a cultura do voluntariado conscienciológico;  

a cultura do detalhismo exaustivo. 
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Máximas. Segundo a Coloquiologia, existem máximas selecionadas para representar  

a filosofia, a política e a administração do Holociclo ao modo das 5 frases abaixo elencadas, em 

ordem alfabética: 

1.  Argumento: “Ataquemos o argumento”. 

2.  Correção: “É sempre preferível o trabalho menor, correto, ao invés do trabalho enor-

me pejado de erros”. 

3.  Cosmovisão: “Pense Grande”. 

4.  Grupalidade: “Nunca tantas pessoas estiveram tão próximas”. 

5.  Racionalidade: “Tem Lógica? Para quê?”. 

 

Taxologia. Segundo a Cosmocogniciologia, o acervo holocognitivo do Holociclo está 

organizado em 3 tecas (Ano-base: 2011), aqui expostas na ordem alfabética: 

1.  Encicloteca: a coleção de 482 enciclopédias diferentes. 

2.  Hemeroteca: a coleção de 491.058 recortes de periódicos. 

3.  Lexicoteca: a coleção de 5.331 obras lexicográficas e terminográficas. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios 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 Holociclo, indicados para a expansão das abordagens de-

talhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Administração  da  vida  intelectual:  Experimentologia;  Homeostático. 

02.  Bibliologia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

03.  Casa  do  intelecto:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

04.  Ciclologia:  Holociclologia;  Neutro. 

05.  Coletivo  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

06.  Conhecimento:  Autocogniciologia;  Neutro. 

07.  Consciência  de  equipe:  Grupocarmologia;  Neutro. 

08.  Domínio  cognitivo:  Autocogniciologia;  Neutro. 

09.  Enciclopediologia:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

10.  Geopolítica  desassediadora:  Consciencioterapia;  Neutro. 

11.  Holopensene  desassediado:  Holopensenologia;  Homeostático. 

12.  Linha  de  montagem:  Experimentologia;  Neutro. 

13.  Megaconhecimento  organizado:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

14.  Parestação  de  trabalho:  Extrafisicologia;  Homeostático. 

15.  Taxologia  do  conhecimento:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

 

O  MEGAPRINCÍPIO  ORGANIZADOR  DO  HOLOCICLO, 
“OS  FATOS  ORIENTAM  A  PESQUISA”,  ASSENTA-SE  NO  

ENTROSAMENTO  FUNCIONAL  DA  FATUÍSTICA  DOS  PERIÓ-
DICOS  ANALISADA  PELAS  DEFINIÇÕES  ENCICLOPÉDICAS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já usufrui do holopensene desassediado do Ho-

lociclo? Com qual frequência? Quais os resultados dos autesforços mentaissomáticos? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

01.  Arakaki, Kátia; Holociclo: Laboratório do Desassédio Mentalsomático; Anais da I Jornada da Desper-
tologia; Campus CEAEC; Foz do Iguaçu, PR; 15-17.07.05; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 8; N. 2; Foz do Iguaçu, 

PR; Abril-Junho, 2004; página 64. 
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02.  Jornal do CEAEC; Redação; “Ess   o eri  Ir   r  o Gui ess” (Holociclo: Foi feita Mesa de Mármore 

Branco Cristal, com 21 Metros e 24 Toneladas); Mensário; Ano 7; N. 76; Seção: CEAEC em Resumo; 1 foto; Foz do Igua-

çu, PR; Novembro, 2001; página 4. 
03.  Jornal do CEAEC; Redação; Holociclo: Celeiro das Ideias de Ponta; Mensário; Ano 6; N. 66; Seção: 

CEAEC em Resumo; 2 fotos; Foz do Iguaçu, PR; Janeiro, 2001; página 4. 

04.  Machado, Daniel; Holociclo: Laboratório de Produção da Enciclopédia da Conscienciologia; Editorial; 
Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 4; N. 4; Foz do Iguaçu, PR; Outubro-Dezembro, 2000; página 232. 

05.  Mello, Alexandre; Lexicoterapia: Autodesassédio Mentalsomático; Conscientia; Revista; Trimestral; 

Vol. 7; N. 1; Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Março, 2003; páginas 14 a 23. 
06.  Pereira, Adriane; Holociclo: Fábrica Mentalsomática; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 4; N. 3; 1 enu.; 

1 ref.; Foz do Iguaçu, PR; Julho-Setembro, 2000; páginas 214 a 216. 

07.  Vieira, Waldo; Balneário Bioenergético (Intrafisicologia); Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 3; N. 4; 40 
enus.; 22 fotos; Foz do Iguaçu, PR; Outubro-Novembro, 1999; páginas 210, 211 e 216. 

08.  Idem; Homo sapiens pacificus; 1.584 p.; 413 caps.; 403 abrevs.; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 37 ilus.; 
5 índices; 247 sinopses; 36 tabs.; glos. 241 termos; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7,5 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; 

Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Edi-

tares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; página 5. 
09.  Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 102 

filmes; 40 ilus.; 5 índices; 3 infografias; 24 seções; 102 sinopses; 25 tabs.; glos. 241 termos; 7.663 refs.; alf.; geo.; ono.; 

27 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do 
Iguaçu, PR; 2003; páginas 110 a 114 e 121 a 142. 

10.  Idem; Megateste; Boletins da Conscienciologia; Revista; Anuário; Vol. 2; N. 1; 5 enus.; Foz do Iguaçu, 

PR; Janeiro-Dezembro, 2000; página 14. 
11.  Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248  

p.; 525 caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 4 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; 

enc.; 5ª Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; página 707. 
12.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 

2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf,. geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc; Instituto Internacional de Proje-

ciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 734. 
13.  Idem; Técnica do Cosmograma; Boletins da Conscienciologia; Revista; Anuário; Vol. 2; N. 1; 28 enus.;  

3 refs.; CEAEC; Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Dezembro, 2000; páginas 33 a 52. 

 

C. F. 
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H O L O C O E R Ê N C I A    I N D I V I D U A L  
( A U T O C O E R E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A holocoerência individual é a qualidade, condição ou estado de coerência 

da consciência consigo própria, em todas as manifestações autopensênicas e na convivialidade, 

sendo a mesma personalidade cosmoética em qualquer conjuntura e dimensão consciencial. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição holo vem do idioma Grego, hólos, “total; com-

pleto; inteiro”. O termo coerência deriva do idioma Latim, cohaerentia, “conexão, coesão”, de 

cohaerere, “estar ligado, junto”. Apareceu no Século XVII. O vocábulo individual é de origem 

controversa, provavelmente sob influência do idioma Francês, individuel, “indivisível”, ou deri-

vada do idioma Latim, individuus, “indivisível; uno; que não foi separado”. Surgiu no Século 

XVII. 

Sinonimologia: 01.  Holocoerência pessoal. 02.  Holoconsistência individual. 03.  Auto-

coerência incessante. 04.  Coerência pessoal ininterrupta. 05.  Autocosmoética contínua. 06.  Au-

toverbação permanente. 07.  Autopensenização uniforme. 08.  Autorracionalidade indelével. 09.  

Monofrontismo individual. 10.  Holoconvergência pessoal. 

Neologia. As 4 expressões compostas holocoerência individual, mini-holocoerência in-

dividual, maxi-holocoerência individual e mega-holocoerência individual são neologismos técni-

cos da Autocoerenciologia. 

Antonimologia: 1.  Autodissonância frequente. 2.  Autoincoerência persistente. 3.  In-

congruência autopensênica. 4.  Inadaptação generalizada. 5.  Autopensenidade ambivalente.  

6.  Bifrontismo. 

Estrangeirismologia: a Cosmoética full time; a glasnost permanente; a self-consistency; 

a postura no-nonsense; a awareness em todo momento evolutivo; o curriculum vitae sem fissuras; 

o know-how da vida mais equilibrada. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturescência das automanifestações cosmoéticas. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Coerência: 

CPC vivenciado. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autocoerência constante; a harmonia holopensê-

nica; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; a logicidade cosmoética prevalecendo na au-

topensenização; os ortopensenes; a ortopensenidade; o holopensene sadio; a autopensenização 

equilibrada; o autodomínio pensênico; a linearidade da autopensenização. 

 

Fatologia: a holocoerência individual; a coerência intra e extraconsciencial; a vida con-

dizente com o próprio discurso; a sinceridade pertinaz; a conduta cosmoética; o autorrespeito 

ininterrupto; a ataraxia; a automanifestação congruente; a autoconduta consistente; a ausência de 

conflito íntimo; a harmonia íntima; a harmonia comportamental integrada; a lucidez; a inteireza 

consciencial; o atilamento; a perspicácia quanto ao contexto evolutivo; a atitude irretocável;  

a atividade homogênea; o ponteiro consciencial acertado; o autodesassédio; o autodiscernimento 

cosmoético; a autautoridade vivencial; a autoincorruptibilidade; a eudemonia cosmoética; o auto-

desempenho coeso; a coerência entre palavras e atos na diuturnidade; a autocoerência imperfeita; 

a ilogicidade; as autocontradições; o raciocínio falho; os buracos negros da irracionalidade; os de-

lírios de interpretação; os 2 pesos, duas medidas; o vácuo cosmoético; a incoerência evolutiva do 

workaholism; os gaps da verbação; o megatrafar explícito (incoerência pessoal crassa); a incoe-

rência da autodeserção paradoxal gerando perdas de oportunidades existenciais; a saturação com 
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as autoincoerências; a coerência com o Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático na retribuição 

dos aportes; o predomínio do raciocínio límpido; a autocorreção própria da incorruptibilidade da 

conscin lúcida; a sustentação da responsabilidade proexológica; a intencionalidade estável; o cul-

tivo do megatrafor na condição de materpensene pessoal; a inteligência evolutiva em ação; o dis-

cernimento autocrítico permanente; o primado evoluído do mentalsoma; a manutenção da autolu-

cidez cosmoética; o macrossenso autevolutivo; a sustentação da compatibilidade entre as autocon-

vicções e as ações pessoais; a igualdade de ânimo na prosperidade e na adversidade; a manuten-

ção cosmoética de única face, 1 só temperamento e personalidade unissonante, coerente. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal atuante; a autocoerência multidimensional permanente; a incoerên-

cia pessoal indisfarçável nas ECs; a marca extrafísica de excelência evolutiva; as conexões sinér-

gicas; a harmonia holossomática pessoal; o autorrespeito multidimensional; a escala evolutiva das 

consciências; a holanálise holobiográfica. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autocoerência-autenticidade; o sinergismo da autopen-

senização sadia continuada; o sinergismo Etologia-Evoluciologia; o sinergismo autocoerência 

cosmoética–autodefesa energética; o sinergismo vontade inquebrantável−realiza ões harmôni-

cas; o sinergismo da coerência persistente entre projeto-planejamento-execução; o sinergismo 

holossomático dos veículos conscienciais integrados; o sinergismo pensene racional–ação corre-

ta; o sinergismo da coerência entre as condições intrafísica, extrafísica e projetada; a coerência 

consciencial demonstrada no sinergismo vida intrapsíquica–vida social–vida parassocial. 

Principiologia: o princípio da autocoerência; o princípio evolutivo da manutenção da 

autocoerência independente do meio, época, companhias, fatos e parafatos; o princípio da pri-

oridade compulsória (PPC) aplicado diariamente; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP);  

o princípio da maxifraternidade autoimposta racionalmente com a evolução do autodiscernimento. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) instaurando a autocoerência etoló-

gica. 

Teoriologia: a teoria da coerência; a teoria da coerência dos autesforços evolutivos;  

a teoria de Festinger (coerência cognitiva); a teoria da personalidade autoconsciente; a teoria da 

coerência central; a teoria de sempre haver modo mais acertado de proceder; a teoria da evoluti-

vidade consciencial continuada. 

Tecnologia: a técnica de viver coerentemente; a técnica da coerência autolúcida em 

qualquer dimensão consciencial; a técnica profilática da autocriticidade cosmoética; a técnica 

do autaperfeiçoamento cosmoético. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscien-

ciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da Cosmoética; o laboratório 

conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia;  

o laboratório conscienciológico da Despertologia; o laboratório conscienciológico da Evolucio-

logia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Reeducadores; o Colégio Invisível da Cosmoetico-

logia; o Colégio Invisível dos Conscienciômetras; o Colégio Invisível dos Consciencioterapêutas; 

o Colégio Invisível dos Tenepessistas; o Colégio Invisível dos Seres Despertos; o Colégio Invisí-

vel dos Serenões. 

Efeitologia: o efeito da vivência humana autocoerente na vivência extrafísica; os efeitos 

da autocoerência continuada no equilíbrio intraconsciencial; os efeitos evolutivos da coerência  

nas ações proexológicas; os efeitos seriexológicos da coerência consciencial. 

Neossinapsologia: as neossinapses reeducativas provenientes da observação das cons-

ciências holocoerentes harmonizadas. 

Ciclologia: o ciclo começo-meio-fim; o Ciclo Multiexistencial Pessoal (CMP); o ciclo 

expressão de potenciais–realização pessoal; o ciclo do sucesso empatia-sincronismo-coerência. 
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Enumerologia: a holocoerência pré-intermissivista; a holocoerência intermissivista;  

a holocoerência invexológica; a holocoerência recexológica; a holocoerência proexológica; a ho-

locoerência verbaciológica; a holocoerência gesconológica. 

Binomiologia: o binômio autolucidez-autocoerência; o binômio inteligência evolutiva– 

–manutenção da autocoerência multidimensional; o binômio autointrepidez-autocoerência. 

Interaciologia: a interação autocoerência-autossegurança; a interação autodesassédio-

-autocoerência-autoconfiança; a autocoerência na interação prosódia-gestos; a interação auto-

cosmoética-autocoerência. 

Crescendologia: o crescendo patológico incoerência intrafísica–frustração extrafísica; 

o crescendo racional autocoerência-autoverbação. 

Trinomiologia: o trinômio sabedoria-coerência-cosmovisão; o trinômio inconsistência 

pensênica–incoesão cognitiva–incoerência etológica; o trinômio automotivação-autocoerência- 

-autoconfiança; o trinômio coesão-coerência-fidedignidade; o trinômio da autocoerência mater-

pensene-megatrafor-megafoco; o trinômio autocosmoeticidade-autocoerência-incorruptibilidade. 

Polinomiologia: o polinômio autovalores-autocosmoética-intencionalidade-autocoe-

rência. 

Antagonismologia: o antagonismo coerência / incoerência; o antagonismo gap teático  

/ exemplarismo cosmoético; o antagonismo coerência experimental / incoerência teórica; o anta-

gonismo aparente caos / coerência; o antagonismo autexposição / acobertamento. 

Paradoxologia: o paradoxo da zona de conforto poder impulsionar reciclagens existen-

ciais pela autoconstatação de aspectos incoerentes da automanifestação; o paradoxo da inauten-

ticidade cosmoética. 

Politicologia: a cosmoeticocracia; a lucidocracia; a evoluciocracia; a recexocracia. 

Legislogia: a lei da responsabilidade evolutiva; a lei do maior esforço na manutenção 

da autocoerência; as paraleis cósmicas; as leis universais da Cosmoética; as leis racionais da 

proéxis; as leis formadoras do paradigma consciencial; a consciência versada nas leis da Paradi-

reitologia, Parapoliticologia e Paradiplomacia. 

Filiologia: a autocoerenciofilia; a autocogniciofilia; a autocriticofilia; a autodiscerni-

mentofilia; a autorrecexofilia; a ortopensenofilia; a verbaciofilia. 

Sindromologia: a ausência da síndrome da subestimação; a autossuperação da síndrome 

do impostor; a evitação da síndrome de Gabriela; a profilaxia da síndrome da insegurança impe-

dindo a autexposição; a prevenção da síndrome da procrastinação. 

Mitologia: a superação do mito da irreparabilidade na autevolução impulsionando o ci-

clo atualização–vivência lúcida do CPC no crescendo da holocoerentização pessoal; o mito da 

consréu holocoerente. 

Holotecologia: a holossomatoteca; a mentalsomatoteca; a etoteca; a maturoteca; a ver-

bacioteca; a ortopensenoteca; a cosmoeticoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Autocoerenciologia; a Principiologia; a Voliciologia; a Autoin-

tencionologia; a Parapercepciologia; a Paraconscienciometria; a Autodesassediologia; a Autoluci-

dologia; a Holomaturologia; a Ortopensenologia; a Serenologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a pessoa coerente; a conscin lúcida; o ser desperto; a semiconsciex. 

 

Masculinologia: o coerenciólogo; o profissional coerente; o intermissivista; o cognopo-

lita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienci-

ômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólo-

go; o reeducador; o epicon lúcido; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

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

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o to-

cador de obra; o homem de ação; o atacadista consciencial. 
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Femininologia: a coerencióloga; a profissional coerente; a intermissivista; a cognopoli-

ta; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciô-

metra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; 

a reeducadora; a epicon lúcida; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existen-

cial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercep-

ciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a to-

cadora de obra; a mulher de ação; a atacadista consciencial. 

 

Hominologia: o Homo sapiens cohaerens; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapi-

ens intermissivista; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens 

prioritarius; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens organisatus; o Homo sapiens 

proexologus; o Homo sapiens serenissimus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: mini-holocoerência individual = a condição da consciência pré-serenona 

seguindo as diretrizes do próprio CPC; maxi-holocoerência individual = a condição da consciên-

cia miriaédrica convergindo os milhares de atributos intraconscienciais desenvolvidos; mega-ho-

locoerência individual = a condição da Consciex Livre (CL) em harmonia com o fluxo do Cos-

mos. 

 

Culturologia: o descarte da cultura inútil; a superação da cultura das aparências;  

a substituição da pasmaceira pela cultura da crise de crescimento produtiva; a troca da cultura 

patológica da autovitimização pela cultura da interassistencialidade; a cultura da autorreflexão;  

a cultura da Ortopensenologia; a cultura multidimensional da Cosmoeticologia; a cultura da 

Evoluciologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a holocoerência individual indicados para a expansão das 

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

01.  Atividade  homogênea:  Autexperimentologia;  Neutro. 

02.  Autochecagem  indispensável:  Autexperimentologia;  Homeostático. 

03.  Autocorreção:  Autocosmoeticologia;  Homeostático. 

04.  Autodesempenho  coeso:  Autodesempenhologia;  Homeostático. 

05.  Autodeserção  paradoxal:  Autocoerenciologia;  Nosográfico. 

06.  Autodiscernimento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

07.  Coerenciologia:  Holomaturologia;  Homeostático. 

08.  Endoconsistência:  Intraconscienciologia;  Neutro. 

09.  Gap  teático:  Incoerenciologia;  Nosográfico. 

10.  Ortopensenidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

11.  Ortótes:  Ortopensenologia;  Homeostático. 

12.  Padrão  sempiterno:  Holomaturologia;  Homeostático. 

13.  Ponteiro  consciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

14.  Verbaciologia:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

15.  Zona  de  desconforto:  Autocoerenciologia;  Neutro. 
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A  HOLOCOERÊNCIA  INDIVIDUAL  INICIA  NO  ALINHAMENTO  

SISTÊMICO  DOS  PONTOS  DE  VISTA  E  CAMINHA  PARA   
A  UNIFORMIDADE  TEÁTICA  DA  HIPERACUIDADE,  SENSO  

DE  EQUANIMIDADE,  ASSISTENCIALIDADE  E  COSMOÉTICA. 
 

Questionologia. No teste de avaliação pessoal da escala de 1 a 5, em qual nível de holo-

coerência você, leitor ou leitora, se situa? Mantém automotivação linear para encarar o desafio de 

aumentar a holocoerência individual? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Musskopf, Tony; Autenticidade Consciencial; pref. Kátia Arakaki; revisores Claudio Lima; et al.; 376  

p.; 6 seções; 107 caps.; 71 abrevs.; 22 E-mails; 155 enus.; 81 estrangeirismos; 1 microbiografia; 1 questionário da autenti-

cidade consciencial com 10 perguntas e 10 respostas; 3 tabs.; 19 websites; glos. 237 termos; glos. 11 termos (neológico 

especializado); 6 filmes; 508 refs.; 1 anexo; alf.; geo.; ono.; 23,5 x 16,5 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz 

do Iguaçu, PR; 2012; página 146. 
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 

192 a 211. 

 

M. M. R. 
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H O L O C O N V I V I A L I D A D E    P A C Í F I C A  
( P A C I F I S M O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A holoconvivialidade pacífica é a condição de coexistência cosmoética, in-

terativa, construtiva, assistencial e acolhedora, da conscin ou da consciex, com todos os princípios 

conscienciais, expressa em inteireza com o Cosmos. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição holo vem do idioma Grego, hólos, “total; com-

pleto; inteiro”. O termo convívio vem do idioma Latim, convivium, “participação em banquete; 

convidado”. Apareceu no Século XV. A palavra pacífica deriva do idioma Latim pacificus, “pací-

fico”. 

Sinonimologia: 1.  Holoconvívio cosmoético. 2.  Convivialidade cosmovisiológica ben-

fazeja. 3.  Convivência multifacética salutar. 4.  Convivência harmônica com o Cosmos. 5.  Con-

vivialidade sinérgica altruísta. 6.  Holoconvivialidade discernida. 

Neologia. Os 3 vocábulos holoconvivialidade pacífica, holoconvivialidade pacífica bá-

sica e holoconvivialidade pacífica madura são neologismos técnicos da Pacifismologia. 

Antonimologia: 1.  Holoconvívio discordante. 2.  Autovivência isolada antagônica.  

3.  Convivialidade desarmônica. 4.  Coabitação dissonante. 5.  Convivialidade conflitiva. 6.  Anti-

fraternismo. 

Estrangeirismologia: o modus vivendi interassistencial; o Conviviarium integral diutur-

no; a coniunctio conviviológica; o desenvolvimento de expertise conviviológica; o neomodus fa-

ciendi conscienciológico; a open mind; a expansão do Weltanschauung pessoal; o regnum homi-

nis; o attachment do convívio sadio. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à convivência integral e pacífica. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: − Melhore-

mos nosso convívio. Todo convívio hierarquiza. Convivemos há séculos. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do pacifismo; os conviviopensenes; a convivio-

pensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os 

cosmopensenes; a cosmopensenidade; os lateropensenes da paz intuindo ações equilibradas; o di-

recionamento dos pensenes hígidos em favor do Cosmos. 

 

Fatologia: a holoconvivialidade pacífica; a convivência sadia consigo mesmo; a busca 

da convivência equilibrada desde a bactéria ao Serenão; o convívio entrosado com os realidades 

do Cosmos; a dinâmica das interrelações explicitando o maximecanismo evolutivo; a interdepen-

dência do todo e das partes; a amplitude e abrangência da holoconvivialidade pessoal; o esforço 

pessoal nas autossuperações dos entraves conflitivos concernentes à plantas, animais ou pessoas;  

a obrigação e compulsoriedade da convivência na dimensão intrafísica; o termo de bem viver nas 

lides conciliatórias do Direito Restaurativo; a sociabilidade sadia; o abertismo consciencial; o sa-

nitarismo energético; a observação do todo e dos detalhes revelando as sutilezas no convívio diá-

rio; o atendimento acolhedor, igualitário, respeitando o nível evolutivo de cada ser; a conciliação 

indulgente com as múltiplas personas exercidas nesta vida; a interfusão dos interesses e intenções 

balizando a convivialidade intergrupal; a índole consciencial de benignidade ou malignidade ma-

nifestada desde a infância para com os seres botânicos, subumanos e humanos; os ambientes in-

trafísicos degradados pela discórdia acentuando conflitos; as mudanças de cenários existenciais 

contribuindo para o aprimoramento da holoconvivialidade pacífica; as amizades raríssimas ampli-

ando a cadeia infinita de convívios sadios; a transmigração dos seres inadaptados sendo recurso 
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de reurbanização planetária e equilíbrio das espécies; a interconfiança entre todos os princípios 

conscienciais; a versatilidade conviviológica dando o tom, o ritmo e a marcha dos contextos inter-

pares; a liderança exemplarista dos Serenões hierarquizando o modelo sadio da holoconvivialida-

de pacífica. 

 

Parafatologia: o constante aperfeiçoamento do estado vibracional (EV) profilático; as 

convivências multidimensionais; as amizades extrafísicas; a aglutinação de consciências em torno 

de ideias pacifistas ampliando o holopensene da paz; as paravisitas aos jardins e fitolaboratório do 

CEAEC; a expansão das autoparapercepções; os efeitos renovadores dos extrapolacionismos pa-

rapsíquicos; o convívio cosmoético com as realidades e pararrealidades; os amparadores de fun-

ção; os devas; os xamãs; a análise constante do autodesempenho diuturno e multidimensional no 

convívio altruísta com os seres; a lignina atuante nas manifestações parafenomênicas; a descoin-

cidência vígil propiciada pela intensa estimulação sensorial da Natureza; o assentamento bioe-

nergético no Campus do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC), Foz do Iguaçu, 

PR. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo da ampliação constante do mundo pessoal em conse-

quência do holoconvívio pacífico; o sinergismo do convívio multicultural na Trifron; o sinergis-

mo entre os grupopensenes de etnias e hábitos diferentes; o sinergismo com todos os seres vivos 

no Cosmos; o sinergismo plantas–animais subumanos–humanos. 

Principiologia: o princípio fundamental da equanimidade; o princípio da assimetria da 

Natureza; o princípio da disponibilidade das energias imanentes para todos; a inevitabilidade do 

princípio da convivialidade embasando a evolução; a necessidade da vivência do princípio do 

exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da convivialidade sadia; a expansão da compreensão do 

princípio da evolução grupal interassistencial; o princípio da minipeça no maximecanismo inter-

assistencial. 

Codigologia: o aperfeiçoamento constante do código pessoal de Cosmoética (CPC) vi-

venciado em todas as áreas e dimensões; o código grupal de Cosmoética (CGC); os códigos de 

zoneamentos; os códigos de construção civil; o código de reflorestamento; o respeito aos códigos 

de conduta; os códigos de conduta condominiais. 

Teoriologia: a teoria da evolução em grupo; a teoria da inseparabilidade grupocármi-

ca; a teoria da evolutividade continuada; a teoria do irrompimento do psicossoma; a teoria da 

semiconsciex; a teoria do Homo sapiens serenisimus; a teoria da Consciex libera. 

Tecnologia: as técnicas diplomáticas na convivialidade; a técnica da autorreflexão de  

5 horas; a técnica do sobrepairamento; a técnica de observar e depois falar; as técnicas histriô-

nicas; a técnica do autaperfeiçoamento constante aplicada ao holoconvívio; a técnica do elogio 

no convívio cosmoético; as técnicas de identificação dos trafores. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da convivialidade diuturna dos in-

termissivistas na Cognópolis Foz do Iguaçu; o laboratório conscienciológico da dupla evolutiva; 

o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da Mentalso-

matologia; a tenepes enquanto laboratório diário de convivência interassistencial; o laboratório 

conscienciológico da Conviviologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Experi-

mentologia; o Colégio Invisível da Tecnologia; o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colé-

gio Invisível dos Botânicos; o Colégio Invisível dos Zoólogos; o Colégio Invisível dos Serenões;  

o Colégio Invisível das Consciexes Livres; o Colégio Invisivel dos Pacifistas. 

Efeitologia: o efeito revitalizador do contato com pessoas, animais e plantas; o efeito 

permanente do aprendizado na autexperimentação; o efeito arrastante da exemplificação; o efei-

to sinérgico das tentativas e acertos; o efeito halo da convivialidade interassistencial; o efeito de 

renovação íntima na recomposição dos erros do passado. 
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Neossinapsologia: as neossinapses advindas dos convívios pacifistas; as neossinapses 

cosmovisiológicas; as neossinapses sedimentando a observância do Paradireito no convívio diá-

rio. 

Ciclologia: o holoconvívio expresso no ciclo vegetal-subumano-humano; o ciclo das re-

conciliações multidimensionais, seriexológicas multimilenares; o ciclo dos acertos grupocár-

micos; o fim do ciclo das perseguições ideológicas; a sedimentação do ciclo da tares interassis-

tencial. 

Enumerologia: a convivialidade familiar; a convivialidade grupal; a convivialidade afe-

tivo-sexual; a convivialidade pesquisística; a convivialidade no voluntariado; a convivialidade pa-

rapsíquica; a convivialidade mentalsomática. O pacifismo em vez de guerra; a serenidade em vez 

de exasperação; a amizade em vez de aversão; a benignidade em vez de malquerença; o acordo em 

vez de divergência; a coexistência harmônica em vez de conflito; o fraternismo em vez de in-

diferença; a reconciliação em vez de discórdia. 

Binomiologia: o binômio energia imanente–energia consciencial; o binômio Autopes-

quisologia-Autexperimentologia; o binômio autocorreção evolutiva constante–convivência multi-

dimensional; o binômio Conviviologia-Paradireitologia; o binômio eu-Cosmos. 

Interaciologia: a interação consciência–princípios conscienciais; a interação autopaci-

ficação-egocídio; a interação necessidades pessoais–necessidades grupais; a interação CCCI-

-Interlúdio; a interação CCCI-Socin-Sociex; a interação Brasil-Argentina-Paraguai; a interação 

Foz do Iguaçu-Mercosul; a interação multidimensional. 

Crescendologia: o crescendo monovisão-cosmovisão; o crescendo psicossoma-mental-

soma; o crescendo autopacifica ão−pacifica ão de ambientes; o crescendo egocarma-grupocar-

ma-policarma; o crescendo Etologia-Paradireito. 

Antagonismologia: o antagonismo livre arbítrio / determinismo; o antagonismo amiza-

de ociosa / família consciencial; o antagonismo convivialidade sadia / acepção de pessoas. 

Paradoxologia: o paradoxo da domesticação mútua. 

Politicologia: a cosmocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à convivialidade cosmovisiológica; a lei da 

afinidade dos contrários; a lei das afinidades levada às últimas consequências interassistenciais. 

Filiologia: a comunicofilia; a conviviofilia; a energofilia; a interassistenciofilia; a para-

psicofilia; a fitofilia; a zoofilia; a cosmofilia; a paradireitofilia. 

Fobiologia: a  sociofobia. 

Sindromologia: a profilaxia à síndrome da interiorose impedidora do holoconvívio;  

o crescente cuidado na eliminação da síndrome da ectopia afetiva (SEA). 

Maniologia: a mania de eliminar plantas; a mania de envenenar animais; a mania de 

descartar consciências antagônicas. 

Holotecologia: a comunicoteca; a convivioteca; a socioteca; a sociologicoteca; a grega-

rioteca; a autexperimentoteca; a serenoteca; a historioteca; a parapsicoteca; a cosmovisioteca. 

Interdisciplinologia: a Pacifismologia; a Paradireitologia; a Parassociologia; a Convivi-

ologia; a Autexperimentologia; a Cosmoeticologia; a Botânica; a Zoologia; a Etologia; a Antro-

pologia; a Ecologia; a Serenologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o agente retrocognitor; o atacadista consciencial; o amparador intrafi-

sico; o acoplamentista; o autodecisor; o intermissivista; o Cognopolita; o completista; o compas-

sageiro evolutivo; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeu-

ta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reedu-

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

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-
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cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuli-

ano; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o dedo verde; o cuidador 

de pets. 

 

Femininologia: a agente retrocognitora; a atacadista consciencial; a amparadora intra-

física; a acoplamentista; a autodecisora; a intermissivista; a Cognopolita; a completista; a com-

passageira evolutiva; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

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

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a dedo verde;  

a cuidadora de pets. 

 

Hominologia: o Homo sapiens naturalis; o Homo sapiens simplex; o Homo sapiens in-

termissivista; o Homo sapiens intellegens; o Homo sapiens conviviologus; o Homo sapiens ener-

geticus; o Homo sapiens serenissimus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: holoconvivialidade pacífica básica = a do pré-serenão, restrito ao gru-

pocarma e ao local onde reside; holoconvivialidade pacífica madura = a do Serenão, abrangendo 

países ou continentes. 

 

Culturologia: a cultura do respeito a todos os princípios conscienciais; a cultura da me-

lhoria de todos os ambientes; a exoneração cultural da barbarização da convivência; a cultura 

dos acertos grupocármicos desde cedo; a cultura da empatia pessoal; a cultura do fraternismo. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a holoconvivialidade pacífica, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Aconchego  botânico:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

03.  Aglutinação:  Harmoniologia;  Neutro. 

04.  Amizade  raríssima:  Conviviologia;  Neutro. 

05.  Antidireito:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06.  Antissubumanidade:  Evoluciologia;  Nosográfico. 

07.  Assepsia  energética:  Paraassepsiologia;  Homeostático. 

08.  Autenticidade  consciencial:  Comunicologia;  Neutro. 

09.  Autoconsciência  verbal:  Comunicologia;  Neutro. 

10.  Autodiscernimento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

11.  Carga  da  convivialidade:  Conviviologia;  Neutro. 

12.  Chão:  Intrafisicologia;  Neutro. 

13.  Confiança:  Confianciologia;  Homeostático. 

14.  Inconvivialidade:  Autoconviviologia;  Nosográfico. 

15.  Senso  universalista:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 
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A  HOLOCONVIVIALIDADE  PACÍFICA  É  INVESTIMENTO  SE-
GURO  AO INTERMISSIVISTA  LÚCIDO,  CAPAZ  DE  DESCOR-
TINAR  O  SENSO  DE  PERTENCIMENTO  AO  COSMOS,  EN-
VIDANDO  AUTESFORÇOS  PARA  GALGAR  TAL  PATAMAR. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, no teste de avaliação pessoal, pela escala sim-

ples de 1 a 5, em qual patamar se situa quanto à convivência com todos os princípios conscienci-

ais? Já consegue ter afeto pelo vizinho? E pelos insetos? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 

413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;  

1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 ceno-

grafias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm.; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Cen-

tro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; pá-
ginas 903 a 982. 

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 148. 

 

M. K. 
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H O L O F I L O S O F I A  
( H O L O M A T U R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Holofilosofia é o estudo aplicado ao conjunto de conhecimentos ou de 

todos os princípios formais, fundamentais e multidimensionais da Conscienciologia relativos à com-

preensão das realidades cósmicas, evolutivas, abarcando, quanto às bases cosmoéticas, universa-

listas e teáticas, a totalidade dos sistemas e correntes filosóficas, de todas as naturezas existentes 

na Terra. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição holo vem do idioma Grego, hólos, “total, com-

pleto, inteiro”. O termo filosofia deriva do idioma Latim, philosophia, e este do idioma Grego, 

philosophía, “amor da Ciência, do saber, do conhecimento”, de phílos, “amigo, amante” e sophia, 

“conhecimento, saber”. Surgiu no Século XIV. 

Sinonimologia: 1.  Parafilosofia. 2.  Filosofia Conscienciocêntrica. 3.  Conscienciologia.  

4.  Pesquisa dos princípios conscienciológicos. 5.  Holociência dos princípios e das causas; trata-

do da totalidade filosófica. 6.  Megafilosofia perene do Cosmos. 7.  Movimento da globalização 

filosófica. 8.  Megafilosofia alfa / ômega. 

Neologia. O vocábulo Holofilosofia e as duas expressões compostas Holofilosofia Teóri-

ca e Holofilosofia Teática são neologismos técnicos da Holomaturologia. 

Antonimologia: 1.  Antifilosofia. 2.  Filosofia natural. 3.  Filosofia materialista. 4.  Fi-

losofia social. 5.  Filosofia da Matematicologia. 6.  Filosofia do povo. 7.  Filosofia do Ignoran-

tismo. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, especificamente da cosmo-

consciencialidade. 

Filosofia: a Holofilosofia; o universalismo, a reunião de todas as filosofias; a Filosofia 

das Filosofias; a Filosofia da paz. A Holofilosofia como sendo a Filosofia do Parapsiquismo As-

sistencial. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; a pesquisa da primopensenidade. 

 

Fatologia: as bases da sabedoria multidimensional; a compreensão das prioridades 

cósmicas; a inteligência evolutiva (IE); o abertismo consciencial; a cosmovisão; a cosmossíntese; 

a Lógica do Cosmos; a consciência da contradição evolutiva; a megacontradição da Natureza;  

a autoconscientização comunitária; a tarefa do esclarecimento (tares); a interassistencialidade má-

xima; a intercompreensão da policarmalidade internacional; o primado da macroconsciencialida-

de; a megafraternidade; o exemplarismo vivenciado; a priorização da evolução; o primado da 

Cosmoeticologia. 

 

Parafatologia: a autoconscientização paracomunitária; o Maximecanismo Multidimensi-

onal Interassistencial. No universo da Conscienciologia, o fato de a Teologia, a Metapsíquica,  

a Metapsicologia, a Parapsicologia e a Parapsicobiofísica terem sido substituídas, com imensas 

vantagens, pela Autoparapercepciologia, especialidade embasada no princípio da descrença ou 

nas experiências pessoais, empregando a conscin interessada a sinalética energética e parapsíqui-

ca pessoal. 
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III.  Detalhismo 

 

Principiologia: a priorização dos princípios avançados da Evolução; o princípio do 

exemplarismo pessoal (PEP). O princípio científico da tentativa e erro precisando ser aplicado 

pelos próprios cientistas modernos à mudança do obsoleto paradigma do materialismo, mate-

riológico ou eletronótico ainda seguido pelos centros de pesquisas convencionais. Até quando vão 

continuar sem investigar as próprias consciências? 

 

Tecnologia. Sempre podemos permitir o desenvolvimento científico ser progresso hu-

mano em favor da qualidade de vida da Humanidade, para isso importa combater a Antiecologia  

e a Tecnologia Bélica. 

Enumerologia: os princípios da Evoluciologia; os princípios da Holomaturologia; os 

princípios do Universalismo; os princípios da Paradireitologia; os princípios da Paradiplomacia; 

os princípios da Parapoliticologia; os princípios da Cosmoconscienciologia. 

Trinomiologia: o trinômio Cosmoeticologia-Ciência-Filosofia. 

Politicologia: a conscienciocracia. 

Filiologia: a filosofofilia; a helenofilia. 

Holotecologia: a cognoteca; a filosofoteca; a ciencioteca; a consciencioteca; a cosmote-

ca; a cosmoeticoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Holomaturologia; a Conviviologia; a Assistenciologia; a Holo-

carmologia; a Serenologia; a Cosmoconscienciologia; a Parapedagogiologia; a Experimentologia;  

a Autopesquisologia; a Paracerebrologia; a Tudologia; o Paradireito. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin minipeça do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial. 

 

Masculinologia: o conscienciólogo; o professor da Conscienciologia; o holofilósofo;  

o exemplarista; o conscienciocrata. 

 

Femininologia: a consciencióloga; a professora da Conscienciologia; a holofilósofa;  

a exemplarista; a conscienciocrata. 

 

Hominologia: o Homo sapiens holophilosophus; o Homo saiens paradireitologus;  

o Homo sapiens parapoliticologus; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens conscientio-

crata; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens exemplar. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Holofilosofia Teórica = o autoconhecimento holofilosófico de apenas  

o 1% especulativo da Teaticologia Conscienciológica; Holofilosofia Teática = o autoconhecimen-

to holofilosófico dos 99% da vivência da Teaticologia Conscienciológica. 

 

Culturologia: a cultura da Filosofia do Universalismo. 

Projeciologia. Nada adianta promover a projeção consciente sem enfatizar as aplicações 

interassistenciais das projeções lúcidas. Seria tolice fazer dos alicerces o edifício inteiro da Cons-

cienciologia. 

Autodiscernimentologia. Sem discernimento, a fé conduz as pessoas às guerras fratrici-

das e até a razão malempregada levou os franceses ao terror da guilhotina. 
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VI.  Acabativa 

 

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

tica, 7 verbetes, com temas centrais homeostáticos, da Enciclopédia da Conscienciologia, e res-

pectivas especialidades, evidenciando relação estreita com a Holofilosofia, indicados para a ex-

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

ressados: 

1.  Autoconsciencialidade:  Holomaturologia. 

2.  Autodiscernimento:  Holomaturologia. 

3.  Autopesquisologia:  Experimentologia. 

4.  Código  pessoal  de  Cosmoética:  Cosmoeticologia. 

5.  Compreensão  da  Conscienciologia:  Mentalsomatologia. 

6.  Natureza  da  Conscienciologia:  Estilística. 

7.  Princípio  da  descrença:  Mentalsomatologia. 

 

A  HOLOFILOSOFIA  RESPONDE  INDIVIDUAL  E  TEATICA-
MENTE  A  TODAS  AS  PERGUNTAS  FUNDAMENTAIS  DA  

VIDA  À  PESSOA  INTERESSADA  NAS  REALIDADES  CÓS-
MICAS,  ATRAVÉS  DAS  TÉCNICAS  DE  AUTOPESQUISAS. 

 

Questionologia. Você aplica alguma Filosofia Prática? No teste pessoal da escala de  

1 a 5, em qual patamar você se inclui quanto à vivência da Holofilosofia? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 si-
nopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do 

Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 85, 490, 992 e 1.024. 
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H O L O F I S I O L O G I A  
( C O S M O V I S I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Holofisiologia é a Ciência desenvolvida por meios dos estudos sistemá-

ticos, técnicos, paratécnicos ou as pesquisas aplicadas às múltiplas condições de funcionalidade 

ou da aplicação correta, ativa e harmônica das realidades da imensa estrutura do Cosmos. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição holo provém do idioma Grego, hólos, “total; 

completo; inteiro”. O termo fisiologia deriva do idioma Latim, physiologia, “as Ciências Natu-

rais; a Física”, e este do idioma Grego, phusiología, “investigação sobre as coisas da Natureza”. 

Surgiu em 1612. 

Sinonimologia: 01.  Cosmofisiologia. 02.  Omnifisiologia. 03.  Holofisiologismo.  

04.  Holodinamogenia. 05.  Holoergonomia. 06.  Cosmoeuortesia. 07.  Cosmo-Homeostasia.  

08.  Holo-Homeostática. 09.  Omnicorreção funcional. 10.  Holovivência funcional. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 48 cognatos derivados do vocábulo Fisiologia: 

Abiofisiologia; Afisiologia; Antifisiologia; antifisiológica; antifisiológico; antiparafisiologia; 

Biofisiologia; biofisiológica; biofisiológico; Eletrofisiologia; eletrofisiológica; eletrofisiológico; 

Estesiofisiologia; estesiofisiológica; estesiofisiológico; fisióloga; fisiológica; fisiológico; fisiolo-

gismo; fisiologista; fisiologístico; fisiólogo; Fitofisiologia; fitofisiológica; fitofisiológico; Histofi-

siologia; histofisiológica; histofisiológico; Holofisiologia; holofisiológica; holofisiológico; Neu-

rofisiologia; neurofisiológica; neurofisiológico; neurofisiologista; Parafisiologia; parafisiológi-

ca; parafisiológico; Patofisiologia; patofisiológica; patofisiológico; Psicofisiologia; psicofisioló-

gica; psicofisiológico; psicofisiologista; Zoofisiologia; zoofisiológica; zoofisiológico. 

Neologia. O vocábulo Holofisiologia e as duas expressões compostas Holofisiologia Hu-

mana e Holofisiologia Holossomática são neologismos técnicos da Cosmovisiologia. 

Antonimologia: 1.  Antifisiologia. 2.  Antiergonomia. 3.  Ataxodinamia. 4.  Nosologia. 

Estrangeirismologia: o modus operandi da Tudologia; o full time assistencial. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Cosmovisiologia Pessoal. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal com predomínio da Fisiologia; os ortopensenes;  

a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os 

prioropensenes; a prioropensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os evoluciopense-

nes; a evoluciopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; a retilinearidade autopensê-

nica; o holopensene pessoal acolhedor; o materpensene interassistencial; a autossintonização  

à fluxopensenidade cósmica. 

 

Fatologia: a Ciência das Funções Cósmicas; a identificação da função inteligente das 

realidades atuando de maneira onipresente no Cosmos; a evolução consciencial como sendo a vi-

vência adequada da aplicação da teática com base na funcionalidade das coisas; a coexistência 

pacífica da consciência com a Holofisiologia do Cosmos como sendo a maior demonstração 

teática do exemplarismo da inteligência evolutiva (IE); a observação do funcionamento correto 

das coisas como sendo a primeira reação inteligente da consciência em qualquer manifestação;  

o estudo das funções de cada objeto físico; o estudo das funções de cada atributo consciencial;  

o estudo das funções de cada Ciência; o calculismo cosmoético aplicado à vida prática diuturna. 
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Parafatologia: a Ciência das pesquisas de cada veículo consciencial; a autovivência do 

estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a impregnação 

da energia consciencial (EC) com holomaturidade na Energia Imanente (EI). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo funcionalidade-proficiência; o sinergismo autodiscerni-

mento funcional–praticidade competente. 

Principiologia: o princípio da função vivificar o órgão; o princípio da evolução conjun-

ta interassistencial. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) definindo a justa medida nas con-

dutas e posses pessoais. 

Teoriologia: a teoria da retilinearidade da autopensenização; a teoria do equilíbrio 

máximo possível. 

Tecnologia: a técnica da usabilidade; a técnica do emprego homeostático do holosso-

ma; as técnicas da Ergonomia; as técnicas da Parapercepciologia; as Paratecnologias. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório 

conscienciológico da Evoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Evoluciólogos. 

Efeitologia: os efeitos patológicos da disfuncionalidade das coisas humanas. 

Binomiologia: o binômio função-Estética; o binômio saúde-funcionalidade; o binômio 

funcionalidade-segurança; o binômio funcionalidade-produtividade; os limites do binômio escas-

sez-excesso; a funcionalidade do binômio hábitos saudáveis–rotinas úteis. 

Interaciologia: a interação funcionalidade-usabilidade; a interação corpo-máquina– 

–máquina funcional; a interação ajuste instrumental–ajuste consciencial; a interação integridade 

holossomática–bem-estar consciencial. 

Crescendologia: o crescendo cerebralidade-paracerebralidade; o crescendo funcionali-

dade eletrônica–Fisiologia Humana. 

Trinomiologia: o trinômio otimização-potencialização-eficácia; o trinômio ideal mais 

difícil funcionalidade-Ergonomia-Estética. 

Polinomiologia: o polinômio regulagem-calibragem-afinação-precisão; o polinômio 

criatividade-funcionalidade-usabilidade-confiabilidade. 

Antagonismologia: o antagonismo modéstia / cabotinismo; o antagonismo simplicidade 

/ ostentação; o antagonismo pobreza / riqueza; o antagonismo detalhismo / perfeccionismo; o an-

tagonismo funcionalidade / utopia; o antagonismo paciência / ansiosismo; o antagonismo autor-

reflexão / autoirreflexão. 

Paradoxologia: o paradoxo da simplicidade megafuncional. 

Politicologia: a política disfuncional do regime da representatividade moderna; a demo-

cracia pura; o Estado Mundial. 

Legislogia: as leis da Fisiologia Humana; as leis da Parafisiologia; a lei do maior es-

forço aplicada à autadequação funcional ao veículo e à dimensão de automanifestação. 

Filiologia: a neofilia; a evoluciofilia; a conscienciofilia; a biofilia quando fisiológica. 

Mitologia: os mitos culturais antifisiológicos ainda vigentes em pleno Século XXI. 

Holotecologia: a maturoteca; a evolucioteca; a cognoteca; a cosmoeticoteca; a conscien-

cioteca; a parapsicoteca; a encicloteca. 

Interdisciplinologia: a Holofisiologia; a Cosmovisiologia; a Fisiologia; a Parafisiologia; 

a Cosmoconscienciologia; a Harmoniologia; a Equilibriologia; a Ergonomia; a Esteticologia;  

a Holomaturologia; a Parapercepciologia; a Evoluciologia; a Autopriorologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 
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Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

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

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

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

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

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

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

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

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

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens holophysiologus; o Homo sapiens cosmovisiologus;  

o Homo sapiens functionalis; o Homo sapiens energossomaticus; o Homo sapiens orthopense-

nicus; o Homo sapiens systemata; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens assistentialis;  

o Homo sapiens megagestor; o Homo sapiens eumathicus; o Homo sapiens aequilibratus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Holofisiologia Humana = a Ciência das funções das realidades intrafísi-

cas, materiais, somáticas ou fisiológicas; Holofisiologia Holossomática = a Ciência das funções 

das realidades multidimensionais, paraperceptivas ou parafisiológicas. 

 

Culturologia: a cultura da moderação; a Holoculturologia da Cosmovisiologia. 

 

Taxologia. À luz da Intrafisicologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, 3 categorias 

da Holofisiologia: 

1.  Holofisiologia somática: o porte correto; o peso corporal adequado à estatura; a força 

muscular sem atrofia; a sexualidade sadia; o vestuário ajustado à Anatomia Humana; os hábitos 

não mutiladores. 

2.  Holofisiologia instrumental: a Ergonomia; a instrumentalização utilitária; a manu-

tenção da infraestrutura funcionante continuadamente; a proatividade no conserto ou substituição 

do elemento danificado. 

3.  Holofisiologia ambiental: a luminosidade; a circulação de ar puro; a movimentação 

facilitada; a segurança física e energética; o antibagulhismo objetal; a residência proexogênica. 

 

Ideais. Sob a ótica da Despertologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, 3 ideais bá-

sicos para a evolução da conscin lúcida, entre condições antagônicas, inspirados pela Holofisio-

logia: 

1.  Verbação. O ideal na vida intrafísica não é a modéstia e nem o cabotinismo, mas  

a vivência permanente da verbação pessoal. 

2.  Fisiologia. O ideal na vida intrafísica não é a simplicidade e nem a ostentação, mas  

a funcionalidade, evolutiva, didática ou exemplarista do modo de se viver. 

3.  Interassistencialidade. O ideal na vida intrafísica não é a pobreza e nem a riqueza, 

mas a manutenção do pé-de-meia pessoal capaz de sustentar a livre interassistencialidade, prática,  

pessoal. 
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VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a Holofisiologia, indicados para a expansão das aborda-

gens 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.  Função  amparadora:  Amparologia;  Homeostático. 

07.  Funcionalidade:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

08.  Ganho  evolutivo:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

09.  Impaciência  disfuncional:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

10.  Marca  de  excelência:  Evoluciologia;  Neutro. 

11.  Objeto  ajustado:  Intrafisicologia;  Neutro. 

12.  Residência  proexogênica:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

13.  Sinalizador  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

14.  Teaticologia:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

15.  Usabilidade:  Experimentologia;  Neutro. 

 

A  IDENTIFICAÇÃO  DA  HOLOFISIOLOGIA,  ONIPRESENTE  

NO  COSMOS,  EVIDENCIA  O NÍVEL  DO  AUTODISCERNI-
MENTO  DO  MODUS  OPERANDI  DA  CONSCIN  LÚCIDA  

ATUANTE  EM  TODAS  AS  INSTÂNCIAS  EVOLUTIVAS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, reconhece e aplica a insubstituível funcionalida-

de natural das coisas? A Holofisiologia para você combina com o pragmatismo e a evolutividade? 
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H O L O M A T U R O L O G I A  
( E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Holomaturologia é a Ciência aplicada aos estudos, conhecimentos espe-

cíficos, técnicos, teáticos ou pesquisas da qualidade, condição ou caráter da maturidade integral, 

evolutiva, cosmoética, biológica, psicológica, multidimensional ou holossomática das consciên-

cias, conscins e consciexes, em todas as formas de manifestações e consequências aprimoradoras 

do ego. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição holo provém do idioma Grego, hólos, 

“total; completo; inteiro”. O termo maturidade procede do idioma Latim, maturitas, “maturidade; 

madureza; maturação; maduração; tempo próprio; o maior grau de desenvolvimento; complemen-

to; perfeição”. Surgiu em 1873. O segundo elemento de composição logia deriva do idioma Gre-

go, lógos, “Ciência; tratado, exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. 

Sinonimologia: 01.  Ciência da maturidade consciencial. 02.  Ciência do desenvolvi-

mento consciencial. 03.  Plenitude holossomática. 04.  Estudo do estágio da experiência. 05.  Pes-

quisa da autoponderação. 06.  Madurez da consciência. 07.  Maturescência consciencial. 08.  Ma-

turidade holossomática. 09.  Integração somática, energética, emocional e mentalsomática. 10.  

Harmonia intraconsciencial. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 19 cognatos derivados do vocábulo maturação: 

holomaturidade; Holomaturologia; holomaturológica; holomaturológico; imaturidade; imatura; 

imaturo; maduração; madureza; maturada; maturado; maturador; maturadora; maturar; matu-

rativa; maturativo; maturescência; maturidade; maturo. 

Neologia. O termo Holomaturologia e as duas expressões compostas Holomaturologia 

Intrafísica e Holomaturologia Extrafísica são neologismos técnicos da Evoluciologia. 

Antonimologia: 01.  Imadurez da consciência. 02.  Imaturidade holossomática. 03.  Des-

fazimento da coesão holossomática. 04.  Prematuridade consciencial. 05.  Obnubilação da cons-

ciência. 06.  Ignorância milenar. 07.  Acriticidade. 08.  Inexperiência consciencial. 09.  Autodeso-

rientação. 10.  Autoincoerência permanente. 

Estrangeirismologia: o Evolutionarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Cogniciologia. 

Unidade. O megatrafor é a unidade de medida da holomaturidade da conscin. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da maturidade consciencial; os evoluciopensenes; 

a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexopenseni-

dade; os parapensenes; a parapensenidade. 

 

Fatologia: a especialidade da Conscienciologia; as pesquisas para identificação do nível 

real da lucidez pessoal; as pesquisas da hiperacuidade; a expansão da lucidez da consciência;  

a melhoria da agudez pessoal; o nível intelectivo da superdotação consciencial; a manutenção do 

megafoco consciencial; a autocoerência permanente; a autossabedoria; a sapiência; a autodedica-

ção à tares antidoutrinária; a vivência da megafraternidade; as pesquisas teáticas da troca lucrativa 

dos erros involuntários pelos acertos lúcidos. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo holossomático dos veículos conscienciais integrados;  

o sinergismo autorganização ideativa–racionalidade máxima–holopensene do discernimento;  

o sinergismo catalítico da autovivência cosmoética da interassistencialidade; o sinergismo dos 

acertos evolutivos; o sinergismo evolutivo da autoverbação. 

Principiologia: o princípio da descrença. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da holomaturidade consciencial. 

Tecnologia: a técnica da autorreflexão evolutiva. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Holomaturologia. 

Efeitologia: o efeito halo da maturidade consciencial. 

Neossinapsologia: as neossinapses e a recuperação dos cons magnos sustentando a ma-

turidade consciencial maior da conscin. 

Ciclologia: o ciclo imaturidade subumana–maturidade humana. 

Binomiologia: o binômio maturidade biológica–maturidade consciencial. 

Interaciologia: a interação maturidade cosmoética–maturidade evolutiva. 

Crescendologia: o crescendo autoconsciencialidade-interconsciencialidade. 

Trinomiologia: o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio da holomaturida-

de; o trinômio intercompreensão-intercooperação-interassistência. 

Polinomiologia: o polinômio parapsiquismo transtemporal–parapsiquismo transespa-

cial–parapsiquismo transfísico–parapsiquismo transpessoal. 

Antagonismologia: o antagonismo maturidade consciencial / imaturidade protorrepti-

liana; o antagonismo pacifismo / belicismo. 

Paradoxologia: o paradoxo do livre arbítrio da minipeça lúcida no Maximecanismo 

Multidimensional Interassistencial. 

Politicologia: a lucidocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Filiologia: a evoluciofilia. 

Mitologia: o monomito. 

Holotecologia: a maturoteca; a evolucioteca; a cognoteca; a cosmoeticoteca; a conscien-

cioteca; a parapsicoteca; a encicloteca. 

Interdisciplinologia: a Holomaturologia; a Evoluciologia; a Autocogniciologia; a Prio-

rologia; a Autocriteriologia; a Mentalsomatologia; a Autocriticologia; a Autocoerenciologia;  

a Voliciologia; a Intencionologia; a Intraconscienciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

12008 

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

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

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens serenissimus; o Ho-

mo sapiens megatraforisticus; o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens megaprior; o Ho-

mo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens polymathicus; o Homo sapiens articulator; o Homo 

sapiens rationabilis; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens assistentialis; o Homo 

sapiens cosmoethicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Holomaturologia Intrafísica = a Ciência aplicada especificamente aos es-

tudos da consciência humana, ou conscin, empregando 4 veículos de manifestação; Holomaturo-

logia Extrafísica = a Ciência aplicada especificamente aos estudos da consciência extrafísica, ou 

consciex, empregando 2 veículos de manifestação. 

 

Culturologia: a cultura da holomaturidade consciencial. 

 

Perguntas. Na análise da Holomaturologia, surgem duas perguntas pertinentes quanto 

ao belicismo, o assunto definidor da maturidade consciencial da coletividade, ante os fatos da vi-

da no Século XXI, neste planeta: 

1.  Sadomasoquismo. Qual a razão de a pessoa inventar o petardo, ao modo da bomba 

de nêutrons, contra a qual a espécie humana não tem proteção? Nenhum animal subumano, com 

todo o instinto dominador de ferocidade, chegou a tal nível. O homem moderno é o campeão do 

sadomasoquismo. 

2.  Defesa. Qual a razão de o artista famoso, abastado, querido e admirado internacional-

mente, esforçar-se, em sã consciência, por defender, de modo ostensivo à frente das mídias, a vio-

lência aberta das armas? 

 

Despriorização. O homem moderno, dominado pelo bombardeio da comunicabilidade 

da aldeia global, é o campeão da despriorização. As naturezas das fissuras intraconscienciais são 

inimagináveis. 

 

Ininteligência. Dentro do universo do belicismo, nos mais diferentes campos de ativida-

de, as autoridades e os especialistas sobre o assunto preferem sempre trabalhar e recrutar as cons-

cins menos inteligentes, ou a tradicional carne jovem de canhão, conforme é fácil de se constatar, 

dentre muitos exemplos, nestes 2 fatos recentes (Ano-base: 2001), colhidos na mídia impressa, 

utilizando-se a técnica do cosmograma: 

1.  Inteligência. O jornalista Lucas Mendes (1944–), em artigo realista, segundo o estilo 

moderno, escreve sobre o belicismo profissional na área da Polícia: – “Robert Jordan passou nos 

testes com as melhores notas, mas foi reprovado pelo chefe de Polícia, com o argumento de que  

a inteligência dele está acima dos outros policiais e isso não é bom: “Ele vai ficar entediado com  

o trabalho e pedir demissão”, explicou o chefe. Robert Jordan processou a Polícia, alegando dis-

criminação intelectual, mas perdeu no Tribunal. Em Connecticut é proibido, por lei, discriminar 

raça, idade, sexo ou preferência sexual, mas o juiz preferiu o argumento do chefe: ―Polícia não  

é lugar para gente muito inteligente‖. 

Polícia. A Polícia, no caso, é a de New London, a duas horas da cidade de New York, 

nos Estados Unidos da América, a nação-protótipo do belicismo de Charlton Heston (John Char-
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les Carter (1923–2008) e da famosa Associação Estadunidense do Rifle. Robert Jordan é homem 

com mestrado em literatura. Ali, o policial recebe salário igual ao do professor. 

Instalações. Os Estados Unidos da América mantêm cerca de 800 instalações militares 

pelo planeta afora. Por isso, os estadunidenses julgam serem os donos da Terra. 

2.  Jiu-jítsu. O professor Hélio Gracie (1913–2009), o pai do jiu-jítsu moderno, em en-

trevista franca, declara sobre o belicismo amador, esportivo, na área do jiu-jítsu: – “O aluno inte-

ligente dá mais trabalho. Uma criança, uma moça, um burro vai aprender jiu-jítsu mais depressa 

do que o inteligente. Os alunos menos inteligentes assimilam melhor e mais rápido as técnicas do 

jiu-jítsu. O inteligente fica pensando antes de fazer o golpe”. 

Ídolo. O prof. Gracie foi ídolo tradicional no mundo das artes marciais, o único patriarca 

do clã composto de 150 pessoas. Criou técnicas revolucionárias do jiu-jítsu. Tais técnicas rende-

ram à família não apenas dinheiro, mas também sucesso e fama. O professor foi o pai de 3 cam-

peões do mundo de jiu-jítsu, reconhecidos internacionalmente. 

Estrangulamentos. Aos 88 anos de idade (Ano-base: 2001), o professor Gracie se dizia 

especialista em estrangulamentos, expressão técnica da área específica. 

 

Frentes. No universo do desenvolvimento inicial dos conflitos armados, qualquer ofensi-

va caracteriza-se por 10 categorias de frentes de trabalho, nesta ordem alfabética: 

01.  Frente de Informações: os serviços de informação de guerra e espionagem. 

02.  Frente de Oposição: as adesões forçadas, voluntárias ou remuneradas potencializa-

doras de conflitos. 

03.  Frente de Pesquisas: a Tecnologia de ponta a serviço da anticosmoética. 

04.  Frente Diplomática: o uso da gravata, do paletó e dos gabinetes. 

05.  Frente Humanitária: os serviços da Cruz Vermelha e da assistência social. 

06.  Frente Industrial: o incremento da produção em massa da indústria bélica. 

07.  Frente Marqueteira: a propaganda e a apologia espúria junto às massas humanas. 

08.  Frente Midiática: a procura dos fatos e a divulgação das notícias censuradas. 

09.  Frente Militar: as loucuras humanas no front da batalha. 

10.  Frente Policial: a administração interna durante o desenrolar dos conflitos. 

 

Cognição. O belicismo é tema sobre o qual todos os pesquisadores da própria consciên-

cia devem, racionalmente, estudar com profundidade e estar bem cônscios dos efeitos nocivos. 

Não importa se o assunto é antipático ou rebarbativo. 

Tática. Para combater qualquer ideia regressiva, a pessoa heterocrítica tem de saber mui-

to mais sobre o assunto e apresentar maior competência técnica, atualizada, se comparada àqueles 

defensores tradicionais e implacáveis. 

Adversidades. Pela Intrafisicologia, não existe adversidade simpática. Quanto mais evo-

luída seja a consciência, maior motivação apresenta no combate às adversidades. A consciência, 

em si e para si, é absoluta. A Terra, a vida humana, o corpo físico e a mesologia são relativos. 

Manifestação. Mediante a Holorressomatologia, a Cosmoética ainda se manifesta em 

área extremamente restrita hoje (Ano-base: 2008), na Terra. 

Escola. Daqui a algum tempo, por exemplo, 10 séculos, quando a Escola Consciencial 

Terrestre se impuser de maneira natural à frente do Hospital Terrestre, no qual vivemos agora, 

haverá o predomínio da Cosmoética sobre a anticosmoética nas relações humanas, individuais, 

tribais e coletivas. Em função deste fato, o fim da instituição da guerra é possível, mas ainda não 

entrevisto ou vislumbrado. 

Convívio. Até lá, segundo os indicadores provenientes dos fatos, ainda veremos e convi-

veremos com armas e armamentos em profusão nesta e nas próximas vidas intrafísicas. 

Tares. Com base na Assistenciologia, o desafio assistencial das tarefas do esclarecimen-

to está aí para todos. Por isso, é relevante estudar o belicismo a fim de ficarmos livres dele,  

o quanto antes, eliminando as interprisões grupocármicas. 

Acrescentamentos. Aos eruditos, gênios, intelectuais, polímatas, precocidades, sábios, 

sumidades e superdotados reconhecidos e registrados na Holomaturologia da História Humana,  
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a Conscienciologia vem acrescentar os seres despertos, as semiconsciexes, os teleguiados autocrí-

ticos, os evoluciólogos e os Serenões, todas estas consciências mais percucientes quanto à vivên-

cia da inteligência evolutiva (IE), a mais prioritária e complexa dentre todas as erudições. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

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

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

01.  Autoconsciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

02.  Autodiscernimento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

03.  Autolucidez  consciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

04.  Coerenciologia:  Holomaturologia;  Homeostático. 

05.  Holanálise  da  conscin:  Holomaturologia;  Homeostático. 

06.  Holopensene  desassediado:  Holopensenologia;  Homeostático. 

07.  Intencionologia:  Holomaturologia;  Neutro. 

08.  Paracerebrologia:  Holossomatologia;  Homeostático. 

09.  Paradireito:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

10.  Ponteiro  consciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

 

PELA  COSMOETICOLOGIA,  NINGUÉM  DEVE  DESENCADE-
AR  ESTUPROS  EVOLUTIVOS  NOS  OUTROS.  POR  OUTRO  

LADO,  NINGUÉM  PERDE  POR  FAZER,  EM  SI  PRÓPRIO, 
A  MUTAÇÃO  DA  RECICLAGEM  INTRACONSCIENCIAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, tem ponderado sobre o próprio nível de maturi-

dade consciencial? Vive satisfeito com os progressos alcançados até aqui pelos próprios esforços 

de expansão da automaturidade? 

 
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 190 a 192. 
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H O L O M E M Ó R I A    D A    C O N S C I E N C I O L O G I A  
( H O L O M E M O R I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A holomemória da Conscienciologia é o conjunto de conceptos-engrama, 

compondo o banco de dados histórico e / ou acervo paradocumental para-histórico, reunido, clas-

sificado, organizado, disposto em ordem cronológica – timeline – de modo cosmolíneo, recons-

tituindo através do registro de fatos e parafatos, a trajetória da proposta, implantação, desenvolvi-

mento, divulgação e consolidação da neociência conscienciológica na Terra. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição holo deriva do idioma Grego, hólos, “total; 

completo; inteiro”. O termo memória vem do idioma Latim, memoria, “memória; recordação; 

lembrança; reminiscência; tradição; história; narrativa”, de memor, “quem se lembra, se recorda”. 

Apareceu no Século XIII. O vocábulo consciência provém do mesmo idioma Latim, conscientia, 

“conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso ínti-

mo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu igualmente no Século XIII.  

O elemento de composição logia procede do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; expo-

sição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. 

Sinonimologia: 01.  Acervo holomnemônico da Conscienciologia. 02.  Banco histórico 

de dados conscienciológico. 03.  Megarrepositório histórico conscienciológico. 04.  Centro de in-

formação histórica conscienciológica. 05.  Registro da trajetória conscienciológica. 06.  Retros-

pectiva da ciência Conscienciologia. 07.  Reconstituição holomnemônica da Conscienciologia. 

08.  Reconstrução histórica da Conscienciologia. 09.  Histórico documental da Conscienciologia. 

10.  Psicoteca da Conscienciologia. 

Neologia. As 3 expressões compostas holomemória da Conscienciologia, holomemória 

da Conscienciologia intrafísica e holomemória da Conscienciologia extrafísica são neologismos 

técnicos da Holomemoriologia. 

Antonimologia: 01.  Amnésia conscienciológica histórica. 02.  Perda de arquivos histó-

ricos e para-históricos. 03.  Ostracismo conscienciológico. 04.  Destruição de arquivos conscien-

ciológicos. 05.  Vácuo multimnemônico da Conscienciologia. 06.  Anacronismo consciencioló-

gico. 07.  Perda holomnemônica da Conscienciologia. 08.  Ausência da narrativa conscienciológi-

ca histórica. 09.  Aniquilamento histórico conscienciológico. 10.  Esquecimento histórico da Cons-

cienciologia. 

Estrangeirismologia: os flashs retrocognitivos configurando o mosaico holomnemôni-

co; as consciências lúcidas eyewitness históricas e para-históricas; a montagem do bric-a-brac 

histórico grupal filigranado; a importância do registro impresso e filmográfico intrafísico na con-

dição de aide-mémoire; o vécu personnel histórico do holomemorialista pautado na autofidelida-

de fatual; o privilégio do upgrade no acesso aos interstícios das biografias de personalidades con-

secutivas confirmadas; o timeline de lembranças felizes do pioneirismo conscienciológico na Ter-

ra; o autorrevezamento a partir das empreintes dos intermissivistas; a dinâmica holomnemônica 

ora, en avant (extrapolacionismos) ora, en arriére (retrocognições); a impossibilidade da para-his-

tória evolutiva grupal caer en el olvido; os takes retroengramáticos recorrentes nas rememorações 

grupais. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomnemônica. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – A memória 

falha. A holomemória fala. Tempo: megadepurador parafatuístico. 

Coloquiologia. O realismo autevolutivo no aforismo francês tout passe, tout lasse, tout 

casse, tout se remplace (tudo passa, tudo satura, tudo quebra, tudo se substitui); a inevitabilidade 

automimética no dito a história se repete. 
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II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal holomemorialista; a eliminação dos bagulhos auto-

pensênicos para não onerar a holomemória; os anciropensenes; a anciropensenidade; os exopense-

nes; a exopensenidade; os megapensenes; a megapensenidade; os parapensenes; a parapensenida-

de; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os genopensenes; a genopensenidade; os holo-

mnemopensenes; a holomnemopensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os neopense-

nes; a neopensenidade; os cronopensenes; a cronopensenidade. 

 

Fatologia: a holomemória da Conscienciologia; a multimemória interassistencial; os fios 

das autoproéxis tecendo a malha da maxiproéxis grupal; a imersão no acervo do Projeto Holome-

mória da Conscienciologia na condição de laboratório mnemônico intrafísico de autexperimentos 

coletivos; a importância do estudo sistemático da História Geral da Humanidade; o cuidado com  

a seleção, conservação e manutenção dos arquivos pessoais para doação futura; a abertura cosmo-

visiológica histórica e para-histórica; a história de cada qual formando o destino de todos; a rele-

vância da autoconfrontação cosmoética na evitação de remorsos; a saga evolutiva complexiológi-

ca compondo a holomemória; o interesse pela História Geral extraplanetária (Extraterrestriologia); 

a relevância dos documentários filmográficos autevocativos; o recesso holomnemônico; o esque-

cimento terapêutico na ressoma; o papel das comemorações humanas e extrafísicas na manuten-

ção da holomemória coletiva; a megavisão atemporal; a memória causal afetiva; as surpresas en-

criptadas nos refolhos da holomemória; o aprendizado da transafetividade através da interassis-

tência fazendo a profilaxia de memórias futuras; o fato das retrocognições associarem os sentidos 

do olfato, tato (sensação térmica), paladar e som (atmosfera impressiva), além da paravisão (clari-

vidência); as lacunas autocognitivas; a necessidade do ônus do não na evitação de arrependimen-

tos próximos; a premência do aumento cadastral dos afetos; o fio de Ariadne da Cosmoética per-

mitindo entrar e sair do labirinto holomnemônico; a retromemória dessomática traumática respon-

sável pela tanatofobia (lembrança de dessomas passadas); a captura de dados para-históricos atra-

vés da autopesquisa grupal detalhista; os bordões holomnemônicos; a Holoteca do CEAEC; as 

megassincronicidades desencadeadas pela memória integral; a ressonância incidental benigna ou 

nefasta, de determinada existência pregressa, sobre a vida humana crítica; o autodidatismo para-

psíquico trazendo a holomemória à memória cerebral. 

 

Parafatologia: a holomemória da Conscienciologia na condição de patrimônio para-his-

tórico universal da para-humanidade; o atilamento da conscin enquanto personagem consciente da 

Para-História; o sopitamento de lembranças seriexológicas essenciais durante estados alterados de 

consciência (EAC); a memória integral na condição de nascente libertadora de estigmas parage-

néticos; a reconstituição pós-dessomática dos parafatos; a realidade da Paracerebrologia nas inte-

rações parapsíquicas avançadas com amparadores paraagentes retrocognitores; a conscin parapsí-

quica holomemorialista dedicada à coleta de materiais relevantes para enriquecer o acervo; a pa-

raidentidade ou identidade extra; a paravisitação à parapsicoteca no retorno paraprocedencial;  

o macrossoma mnemônico da consciência lúcida; a vivência do estado vibracional (EV) profiláti-

co; a caça ao tesouro dos cons holomnemônicos intermissivos; o tirateima do acervo mostrando  

o protagonismo ambíguo ao longo da seriéxis; a liderança madura do epicentrismo lúcido interas-

sistencial secular; a Para-História apontando fracassos e acertos evolutivos grupais; a impossibili-

dade evolutiva da amnésia holomnemônica; o autodidatismo parapsíquico refamiliarizando para-

percepções pregressas; o curso da história refletindo a Para-História; a condição dos arquivos da 

holomemória não aceitarem ser abertos a fórceps; as paracicatrizes holomnemônicas; as falsas 

memórias inoculadas pelos xenopensenes; o autodomínio psicossomático na condição de senha 

para abertura sadia dos arquivos mentaissomáticos holomemoriais; a síntese pararquivística cons-

cienciológica; a trama histórica evolutiva consolidada pela maxiproéxis grupal; a autoimperturba-

bilidade e o sobrepairamento necessários agora para atuação nos resgates extrafísicos eficientes 

na Pré-Intermissiologia vindoura; a vigilância sobre as desassins pós-evocativas; as visitas pon-

tuais da Parelencologia sinalizando datas marcantes e neoparatendências nos eventos; a conquista 
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da autodesperticidade favorecendo a recuperação holomnemônica; o megachoque cronêmico das 

consréus; a recuperação da autestima parapsíquica pela autorretrocognoscibilidade; os parafatos 

holomemoráveis; a impossibilidade parassociológica hoje, de varrer as pegadas da Consciencio-

logia da face da Terra. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo histórico fatos-parafatos; o sinergismo estado vibracio-

nal–scandisk holomnemônico; os sinergismos na concausa extrafísica; o sinergismo arco voltai-

co craniochacral–recuperação holomnemônica seriexológica; o sinergismo da teática nas inter-

relações evolutivas; o sinergismo do respeito evolutivo mútuo; o sinergismo retroengramático 

afetivo-intelectual notório nas amizades raríssimas. 

Principiologia: os princípios do Paradireito incidindo sobre a memória causal; o prin-

cípio do esforço pessoal evolutivo; o princípio da convergência de sucessos; o princípio da pere-

nidade automnemônica; o princípio da grupalidade; o princípio da proporcionalidade; o princí-

pio da autorreflexão cosmoética; o princípio da autorresponsabilidade evolutiva. 

Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC); os códigos gerados pelo autabso-

lutismo aplicado; o código moral contemporâneo; o código pessoal de Cosmoética (CPC) notório 

nos depoimentos históricos e para-históricos; o código intermissivo ínsito refletido nas ideias ina-

tas; o Código Penal gerado pelo espírito da época; o código paradireitológico das parassanções 

cosmoéticas; os neocódigos de conduta oriundos do autoparapsiquismo lúcido. 

Teoriologia: a teoria do paracérebro; a teoria dos múltiplos egos; a teoria da cápsula 

do tempo cinemascópica grupal; a teoria da invéxis; a teoria da recin; a teoria da indestrutibili-

dade das aquisições autocognitivas; a teoria da recéxis; a teoria da holomemória pessoal; a teo-

ria da holomemória grupal na ressoma coletiva. 

Tecnologia: as técnicas mnemônicas; a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; a téc-

nica da autorreflexão de 5 horas; as técnicas de viver; a técnica da escuta ativa; as técnicas aute-

volutivas; as técnicas de associação livre de ideias; a técnica de sincronização dos 4 dicionários 

cerebrais; a técnica da autodidaxia holomnemônica. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscien-

ciológico da Ressomatologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o labora-

tório conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório conscienciológico da Paracerebro-

logia; o laboratório conscienciológico das retrocognições; o labcon holomnemossomático da 

conscin superdotada. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Holomemorialistas; o Colégio Invisível dos Inter-

missivistas; o Colégio Invisível dos Arquivologistas; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Co-

légio Invisível dos Parapsiquistas; o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da 

Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Cosmovisiologia. 

Efeitologia: os efeitos históricos benignos do feito; os efeitos históricos holocármicos 

indeléveis do malfeito; os efeitos históricos duradouros do benfeito; os efeitos históricos das me-

gaevocações coletivas; os efeitos históricos do balanço autoproexológico previsto-realizado no 

multicompléxis; os efeitos históricos nefastos do esquecimento injusto; os efeitos históricos hígi-

dos inescondíveis na psicosfera da conscin ―ficha evolutiva limpa‖; os efeitos históricos interpri-

sionais dos erros; os efeitos históricos das autoproéxis entrelaçadas. 

Neossinapsologia: as neossinapses holomnemônicas; as neossinapses geradas pela bús-

sola intraconsciencial; as neossinapses da multimemória coletiva; as neossinapses intermissivas; 

as neossinapses do compléxis; as neossipnapses parapsíquicas; as neossinapses magnas dos au-

torrevezamentos multiexistenciais. 

Ciclologia: o ciclo isenção mnemônica–fidedignidade dos relatos; o ciclo tenepes-retro-

memória; o ciclo retroflashes-autorretrocognições; o ciclo histórias mal contadas–interprisões 

grupocármicas; o ciclo autoconsciencialidade-autodiscernimento; o ciclo arquivística–memória 

parapsíquica; o ciclo hiperacuidade–recuperação de cons magnos; o ciclo de construção do acer-

vo da holomemória pessoal e coletiva; o ciclo lembranças nítidas–recins profundas. 
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Enumerologia: a lembrança feliz; a evocação prazerosa; o evento grato; a recordação 

construtiva; a memória benigna; a reminescência assistencial; os engramas cosmoéticos. 

Binomiologia: o binômio autorretrocognições-paramemória; o binômio autoparapsi-

quismo mentalsomático–parexcursões históricas; o binômio trauma evolutivo–memória pós-trau-

mática; o binômio holomemória-holocarma; o binômio paramemória-paraengramas; o binômio 

intermissão-memória; o binômio cosmovisão–recaptura mnemônica; o binômio holomemória- 

-Paragenética. 

Interaciologia: a interação mídia–meios audiográficos conservados; a interação memó-

ria cerebral–memória perempta; a interação registros pessoais–acervo global; a interação me-

mória quádrupla–memória integral; a interação paramicrochip–parapsiquismo holomnemônico; 

a interação busca da paraidentidade–holomemória; a interação holomaturidade–acesso holo-

mnemônico livre. 

Crescendologia: o crescendo extrapolacionismo–memória cosmovisiológica; o crescen-

do memória cultivada–memória confiável; o crescendo dicionários cerebrais–dicionários para-

cerebrais; o crescendo autorretratações-reconciliações; o crescendo memória intermissiva–re-

captura holomnemônica. 

Trinomiologia: o trinômio holomemória–paragenética–Curso Intermissivo; o trinômio 

memória cerebral–memória paracerebral–memória integral; o trinômio das retrocognições ego-

cármicas-grupocármicas-policármicas; o trinômio retrobiografia-holobiografia-FEP; o trinômio 

introspecção-reflexão-retrospecção; o trinômio (passado) pré-ressomático–pós-dessomático–re-

trossomático; o trinômio autocognição-retrocognição-intercompreensão. 

Polinomiologia: o polinômio autopesquisa–autolevantamento–classificação–autocom-

provação seriexológica; o polinômio incompreensão-autocompreensão-intercompreensão-hete-

rocompreensão; o polinômio interferência-intervenção-intermediação-intercessão; o polinômio 

entrevistas–relatos–depoimentos–reconstituição histórica; o polinômio desconstrução-destrui-

ção-reconstrução-substituição; o polinômio Mesologia Intrafísica–fôrma holopensênica–automi-

mese sadia–Mesologia Paraprocedencial; o polinômio autoinventário-megainventário-parain-

ventário-holoinventário; o polinômio fluxos-refluxos-influxos-contrafluxos das marés holomne-

mônicas. 

Antagonismologia: o antagonismo memória organísmica / paramemória; o antagonis-

mo História Real / História Oficial; o antagonismo esquecimento / recuperação de arquivos mne-

mônicos; o antagonismo olvido / lembrança; o antagonismo interprisão / libertação; o antago-

nismo holomemorialidade robusta / hipomnésia; o antagonismo autevocação sadia / autevocação 

doentia. 

Paradoxologia: o paradoxo de o esquecimento terapêutico ser pré-requisito para as re-

trocognições sadias futuras; o paradoxo de os objetos intrafísicos serem importantes na recupe-

ração de memórias extrafísicas de projeções lúcidas; o paradoxo de a conscin ex-belicista convi-

ver pacificamente com o passado; o paradoxo de o timeline intrafísico da Conscienciologia cons-

tituir objeto de paravisitas técnicas de consciexes neointermissivistas; o paradoxo de a holome-

mória, sem peso ou volume, ter peso implacável sobre a consciência pesada. 

Politicologia: a meritocracia; a historiocracia; a assistenciocracia; a maxiproexocracia; 

a cosmoeticocracia; a serenocracia; a paradireitocracia; a despertocracia; a evoluciocracia. 

Legislogia: a lei da eternidade dos afetos; a lei de responsabilidade do mais lúcido; a lei 

evolutiva de ninguém perder ou abandonar ninguém; a lei da perpetualidade histórica; a lei das 

cláusulas pétreas proexológicas; as leis cosmoéticas de conservação da vida; a lei do comprome-

timento autoproexológico. 

Filiologia: a retrocogniciofilia; a holomemoriofilia; a conscienciofilia; a organizaciofilia; 

a arquivofilia; a historiofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a retrocogniciofobia; a evoluciofobia; a maxiproexofobia; a parapsicofobia; 

a recinofobia; a autocriticofobia; a cronofobia. 

Sindromologia: a síndrome do déficit de atenção; a síndrome da hipomnésia; a síndro-

me das falsas memórias; a holomemória na condição de antídoto para a anacrônica síndrome do 

poder temporal; a dissonância cognitiva sindrômica; o início precoce da síndrome de Alzheimer; 
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a síndrome da despriorização existencial; a síndrome da dispersão consciencial geradora de hi-

pomnésia autevolutiva holomnemônica. 

Maniologia: a mania de escarafunchar o passado sem critérios meritocráticos. 

Holotecologia: a evolucioteca; a holomnemoteca; a socioteca; a retrocognoteca; a mne-

mossomatoteca; a parapsicoteca; a projecioteca; a holobiografoteca; a cosmovisioteca; a cons-

cienciometroteca; a mentalsomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Holomemoriologia; a Infocomunicologia; a Retrocogniciologia; 

a Parainventariologia; a Ortopensenologia; a Holomaturologia; a Paracronologia; a Arquivologia; 

a Projeciologia; a Parelencologia; o Universalismo; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a conscin confiante no futuro aute-

volutivo; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin holomemoria-

lista. 

 

Masculinologia: o intermissivista; o autorrevezamentador; o acoplamentista; o tenepes-

sista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o para-historiador; o maxidissidente ideoló-

gico; o evoluciente; o autobiógrafo; o narrador para-histórico; o inversor existencial; o reciclante 

existencial; o paraarquivista; o paramuseólogo; o compassageiro evolutivo; o projetor consciente; 

o parapercepciologista; o parapesquisador; o verbetólogo; o verbetógrafo; o ofiexista; o escritor;  

o tertuliano; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a intermissivista; a autorrevezamentadora; a acoplamentista; a tenepes-

sista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a para-historiadora; a maxidissidente ideo-

lógica; a evoluciente; a autobiógrafa; a narradora para-histórica; a inversora existencial; a reci-

clante existencial; a paraarquivista; a paramuseóloga; a compassageira evolutiva; a projetora 

consciente; a parapercepciologista; a parapesquisadora; a verbetóloga; a verbetógrafa; a ofiexista; 

a escritora; a tertuliana; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens retrocognitor; o Homo sapiens evocator; o Homo sapi-

ens hypomnemonicus; o Homo sapiens holomnemonicus; o Homo sapiens intellectualis; o Homo 

sapiens polyglotta; o Homo sapiens memorator; o Homo sapiens mnemonicus; o Homo sapiens 

mnemopotentor; o Homo sapiens retromimeticus; o Homo sapiens tachypsychicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: holomemória da Conscienciologia intrafísica = o acervo multidocumen-

tal histórico e holobiográfico do projeto Holomemória da Conscienciologia; a holomemória da 

Conscienciologia extrafísica = o paraacervo multidocumental para-histórico e holobiográfico da 

Parapsicoteca, disponível na comunex Jardins da Luz Perpétua, situado nos distritos extrafísicos 

da França no Século XIX. 

 

Culturologia: a cultura da conservação de acervos; a cultura geral polimática; a cultu-

ra da Holomemoriologia; a cultura da curadoria dos cuidadores de acervos; a cultura da cosmo-

linearidade; a multicultura da Autopesquisologia; a paracultura seriexológica; a cultura da Au-

totaquirritmologia; a cultura do tombamento para-histórico. 

 

Timeline. Aos interessados na História e na Para-História, eis a breve linha do tempo da 

proposição inicial e construção do acervo denominado Projeto Holomemória da Conscienciolo-

gia, tosca representação ou arremedo intrafísico da parestrutura da Parapsicoteca: 
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1997 – Às vésperas da comemoração da primeira década de fundação do IIPC (1988– 

–1998), surge a proposta do Centro de Educação à diretoria, de organização e conservação do 

acervo histórico conscienciológico denominado, inicialmente, Projeto Holomemória. 

2000 – O acervo documental histórico é transferido para o Polo de Pesquisa IIPC, em 

Brasília, Distrito Federal. 

2001 a 2012 – São designados 2 curadores e consultoria técnica para manutenção e ali-

mentação do acervo, oferecendo consulta gratuita às Instituições Conscienciocêntricas (ICs), sen-

do atualizado o Timeline da Conscienciologia impresso por ocasião dos congraçamentos das ICs, 

realizados tradicionalmente no mês de dezembro de cada ano. 

2013 – Para as comemorações do Jubileu de Prata e 15 anos do título de Utilidade Pú-

blica Federal do IIPC, define-se a transferência integral do acervo da Holomemória da Conscien-

ciologia em caráter definitivo, da representação em Brasília para a Sede do IIPC em Foz do Igua-

çu, Paraná. 

 

Cognópolis. A partir de janeiro de 2014, a Holomemória da Conscienciologia localizada 

no Polo Conscienciocêntrico Discernimentum, na Cognópolis na cidade de Foz do Iguaçu, Para-

ná, disponibilizará o laboratório mnemotécnico do acervo documental histórico para pesquisas  

e consultas oferecendo material paradidático e serviços técnicos. Contemplando quase 3 décadas 

de cultura parapsíquica e autopesquisa científica, a Exposição Permanente da Conscienciologia 

poderá receber visitantes interessados pela história do desenvolvimento intrafísico e multidimen-

sional da Neociência (Data-base: maio, 2013). 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a holomemória da Conscienciologia, indicados para a ex-

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

ressados: 

01.  Agente  retrocognitor:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

02.  Arquivologia:  Experimentologia;  Neutro. 

03.  Autoevocação:  Mnemossomatologia;  Neutro. 

04.  Autorretrocognição:  Mnemossomatologia;  Neutro. 

05.  Autorrevezamento  multiexistencial:  Autorrevezamentologia;  Homeostático. 

06.  Cápsula  do  tempo  cinemascópica:  Autorrevezamentologia;  Neutro. 

07.  Cronologia  da  Projeciologia:  Historiologia;  Neutro. 

08.  Distorção  mnemônica:  Mnemossomatologia;  Nosográfico. 

09.  Hipomnésia:  Mnemossomatologia;  Nosográfico. 

10.  Holomnemônica:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

11.  Memória  básica:  Holomnemônica;  Neutro. 

12.  Memória  contínua:  Holomemoriologia;  Neutro. 

13.  Memória  encapsulada:  Mnemossomatologia;  Neutro. 

14.  Neociência  conscienciológica:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

15.  Revivalismo:  Parassociologia;  Neutro. 

 

O  ACERVO  DA  HOLOMEMÓRIA  DA  CONSCIENCIOLOGIA,  
CONSERVA  AS  PEGADAS  AUTEVOLUTIVAS  MAXIPROEXO-
LÓGICAS  DA  PRIMEIRA  GERAÇÃO  DE  INTERMISSIVISTAS,  
AFIANÇANDO  O  AUTORREVEZAMENTO  MULTIEXISTENCIAL. 
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, vem refletindo sobre a perenidade da holome-

mória? Assume a responsabilidade individual de nela inserir neoengramas autevolutivos, visando 

os futuros autorrevezamentos multiexistenciais proexológicos? 

 
Epistolografia  Específica: 

 

1.  Balona, Málu; & Bonassi, José Luiz; Carta da DTC-CED e DTC-APD, dirigida à Diretoria do IIPC; 2 pági-

nas; proposta do Projeto Holomemória; Rio de Janeiro, RJ; Março de 1997. 
 

Filmografia  Específica: 

 
1.  Linha do Tempo. Titulo Original: Timeline. País: EUA. Data: 2003. Duração: 116 min. Gênero: Ficção 

Científica. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês (EUA). Cor: Colorido. Legendado: Inglês (EUA) e Português (em 
DVD). Direção: Richard Donner. Elenco: Paul Walker; Frances O'Connor; Gerard Butler; Billy Connolly; Ethan Embry; 

Rossif Sutherland; David Thewlis; Anna Friel; Neal McDonough; Matt Craven; Michael Sheen; Lambert Wilson; Marton 

Csokas; & Steve Kahan. Produção: Richard Donner; Lauren Shuler Donner; & Jim Van Wyck. Desenho de Produção: 

Daniel T. Dorrance. Direção de Arte: Caroline Alder; Phillip Elton; Kevin Kavanaugh; Réal Proulx; & David Sandefur. 

Roteiro: Jeff Maguire; & George Nolfi, baseado no livro homônimo de Michael Crichton. Fotografia: Caleb Deschanel. 

Efeitos Especiais: Camera E-Motion; Industrial Light & Magic; & Les Productions De L'Intrigue Inc. Música: Brian Ty-
ler. Figurino: Jenny Beavan. Estúdio: Artists Production Group; Mutual Film Company; The Donners' Company; Cobalt 

Media Group; & Paramount Pictures. Distribuidora: Paramount Pictures. Sinopse: Grupo de estudantes de Arqueologia 

vive aventura do passado ao tentar resgatar o professor Johnson (Billy Connolly), preso em guerra feudal entre franceses  
e ingleses. Os experimentadores chegam ao Século XIV na França e fazem tudo para salvar o professor e voltar para  

o presente. 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Ramos, Osmar Filho; Cristo Espera por ti; (Romance do Espírito de Honoré de Balzac); pref. Gerard Ge-

nette; psicografado por Waldo Vieira; revisores Eduardo Ferreira; Erotides Louly; & Waldson Dias; 370 p.; 4 seções; 76 
caps.; 9 cronologias; 1 E-mail; 1 enu.; 1 ilus.; 56 siglas; 1 website; 404 notas comentadas; 56 refs.; 23 x 16 cm; br.; Edi-

ção comentada; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; página 26. 

2.  Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação Integral da Consciência; 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; glos. 282 termos; 7 refs.; 

alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; página 219. 
3.  Idem; 200 Teáticas da Conscienciologia: Especialidades e Subcampos; revisores Alexander Steiner;  

et al.; 260 p.; 200 caps.; 15 E-mails; 8 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 2 websites; 13 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto 

Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 115. 
4.  Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479 

caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites; 

glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação 
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 132, 133, 

144, 184, 209 a 213, 243, 264, 657 e 786. 

5.  Idem; Nossa Evolução; revisores Alexander Steiner; & Sheila Guia; 168 p.; 15 caps.; 149 abrevs.; 1 E-mail;  
1 foto; 1 microbiografia; 162 perguntas; 162 respostas; 1 website; glos. 282 termos; 6 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto 

Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; página 56. 

6.  Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores 
Alexander Steiner; et al.; 1.232 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto; 3 gráfs.; 

42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 2 websites; glos. 300 termos; 1.907 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; 
enc.; 4ª Ed. rev. e aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; 

páginas 35, 751, 761 e 982. 

7.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.; 
1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; 

geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 83, 115, 

135, 172, 252, 374, 377, 378, 403 e 537. 

 

M. L. B. 
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H O L O M N E M Ô N I C A  
( M N E M O S S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Holomnemônica é a Ciência aplicada à reunião teática de todas as técni-

cas e categorias de memórias da consciência armazenadas de maneira integral, ininterrupta, multi-

cultural, multidimensional, multiexistencial, multimilenar e holossomática. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição holo vem do idioma Grego, hólos, “total; com-

pleto; inteiro”. O termo mnemônica procede do idioma Latim Científico, mnemonica, derivado do 

idioma Grego, mnémoniká, “arte de recordar”, e este de mnemóne, “recordação”. Surgiu no Sé-

culo XIX. 

Sinonimologia: 1.  Ciência da holomemória; Ciência da megamemória. 2.  Estudo da 

multimemória. 3.  Pesquisa da polimemória. 4.  Estudo da supermemória. 5.  Enciclopédia para-

cerebral. 

Arcaismologia. Eis a expressão arcaica para Holomnemônica: Arte da Memória. 

Neologia. O vocábulo Holomnemônica é neologismo técnico da Mnemossomatologia. 

Antonimologia: 1.  Mnemônica; Mnemotecnia; Mnemotécnica. 2.  Biomemória; me-

mória organísmica. 3.  Imagística. 4.  Imaginação. 5.  Associação de ideias. 6.  Hidromnemônica.  

7.  Holoteca. 

Estrangeirismologia: os múltiplos gigabytes da memória pessoal; a memória RAM 

pessoal. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, especificamente das autorre-

trocognições. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Existem me-

mórias multidimensionais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o mnemopensene, a unidade mnemônica. 

 

Fatologia: a holomnemônica pessoal; a Mnemônica; a potencialidade mnemônica; a ho-

lomemória; a memória pessoal; a memória causal; a memória ininterrupta; a memória implacável; 

a memória multimilenar; a memória emocional; a memória energética; a memória retrogenética;  

a memória cerebral; as genomemórias organísmicas; a memória ordinária; a memória intrassomá-

tica; a memória bioquímica; a memória infantil; a memória expandida; a memória composta;  

a memória analógica; a memória sobrecarregada; a memória infiel; a memória intrusiva; a mini-

memória; o bloqueio holomnemônico; a somatomemória; o raciocínio holomnemônico; as múlti-

plas memórias; as categorias de memórias; a hipomnésia multidimensional; a regurgitação de me-

mórias; as patomemórias; as memórias incômodas; a memória parcial; as lacunas de memória; os 

problemas mnemônicos; os megalapsos ou brancos mentais; os paraengramas da holomemória; os 

neoengramas da holomemória; os refolhos da holomemória; a holomemória avançada, associati-

va, remota e recente; a holomemória organizada; a holomemória dirigida; a holomemória blo-

queada; a memória algarísmica ou numeral; a memória onomástica ou nominativa; a memória 

como complemento da apreensão; a fixação mnemônica; a faculdade mnemônica plural; os hábi-

tos pró-memória; os hábitos antimnemônicos; a neuróglia; o dicionário cerebral de sinônimos;  

o dicionário cerebral analógico poliglótico; a recuperação dos cons; a síntese arquivística pes-

soal; a relação holomemória-nanomemória; a relação Holomnemônica-Inventariologia. 

 

Parafatologia: a relação Holomnemônica-Parapercepciologia; a relação Holomnemô-

nica-Paracerebrologia. 
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III.  Detalhismo 

 

Neossinapsologia: as neossinapses. 

Interaciologia: a interação memória cerebral–holomemória. 

Filiologia: a mnemofilia. 

Holotecologia: a holomnemoteca. 

Interdisciplinologia: a Holomnemônica; a Mnemossomatologia; a Mentalsomatologia;  

a Cronêmica; a Paracronologia; a Neurociência; a Seriexologia; a Holomemoriologia; a Holomne-

mossomatologia; a Para-Historiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin vulgar; a conscin lúcida; a consciex; a conscin mnemônica;  

a pessoa hipermnemônica; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o evoluciólogo; o desmemoriado; o submnemonista; o esquecido;  

o deslembrado; o hipomnéstico; o hipermnéstico; o memorialista. 

 

Femininologia: a evolucióloga; a desmemoriada; a submnemonista; a esquecida; a des-

lembrada; a hipomnéstica; a hipermnéstica; a memorialista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens holomnemonicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Holomnemônica mínima = as retrocognições sadias da intermissão  

pré-ressomática; Holomnemônica máxima = a vivência da memória quádrupla. 

 

Arte. Segundo a Para-Historiologia, desde a Antiguidade as pessoas mais lúcidas busca-

ram aperfeiçoar a retenção e a lembrança dos fatos vivenciados empregando métodos mnemôni-

cos ou a assim-chamada Arte da Memória, por exemplo, o antigo livro conhecido Ad Herennium, 

datado de cerca de 80 a.e.c. 

Ciência. Sob a ótica da Experimentologia, a partir da proliferação da palavra impressa, 

os jogos ou exercícios mentais mecânicos da arte da memória foram perdendo a significação até  

a Humanidade alcançar a Informática na qual o computador comparece como sendo a extensão da 

memória pessoal e coletiva. A aldeia global produz ininterruptamente as comunicações ou infor-

mações fáceis, instantâneas e atualizadas. 

Holomemória. No âmbito da Mnemossomatologia, a existência do computador é extre-

mamente relevante e muitas vezes esquecida, não valorizada ou depreciada quanto à função de 

artefato do saber mnemônico externo ou atributo extracerebral, pois aliviou a memória cerebral 

das pessoas mais lúcidas, quanto aos fatos triviais, e o interessado, homem ou mulher, pode dedi-

car-se ao cultivo prioritário da holomemória mais ampla, seletiva, multidimensional, retrocogniti-

va, recuperando os cons magnos ou adcons. Assim, vivemos hoje, plenamente, a Era da Holome-

mória, no rumo do domínio pessoal do dicionário cerebral analógico ou das ideias afins personali-

zadas. 

Equação. Do ponto de vista da Pensenologia, cada mnemopensene mais remoto (retro-

pensene, retrocognição) da holomnemônica pessoal, atacadista (holomemória), equivale racional-

mente a 10 autopensenes da memória recente, ordinária, varejista (biomemória). 

Registro. De acordo com a Parapatologia, a holomnemônica pessoal registra tudo sobre 

a consciência, sem exclusão de nenhum fato ou parafato, ininterruptamente. Se não acusamos 

nem empregamos, ainda, tal realidade é devido às hipomnésias geradas por estafa intelectual, au-

todesorganização, distúrbios psicoafetivos, alienação, envelhecimento precoce e outras etiologias. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

12020 

Solução. Pelos critérios da Paraprofilaxiologia, o uso equilibrado dos hemisférios cere-

brais, o atendimento da carga horária de sono natural, o esforço de recolhimento íntimo, as refle-

xões periódicas, a capacidade de associação de ideias, as leituras produtivas e a alimentação mne-

mônica sadia dinamizam o emprego da holomnemônica pessoal. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a Holomnemônica, indicados para a expansão das aborda-

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

1.  Arquivologia:  Experimentologia;  Neutro. 

2.  Autevolução:  Evoluciologia;  Homeostático. 

3.  Autografia  cutânea:  Somatologia;  Neutro. 

4.  Autorretrocognição:  Mnemossomatologia;  Neutro. 

5.  Dicionário  cerebral  analógico:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

6.  Hipomnésia:  Mnemossomatologia;  Nosográfico. 

7.  Registro  eterno:  Experimentologia;  Neutro. 

 

DENTRE  AS  FACULDADES  MENTAISSOMÁTICAS,  A  ME- 
MÓRIA  É  ATRIBUTO  IMPRESCINDÍVEL,  POIS  A  CONS-
CIÊNCIA  SOMENTE  EVOLUI  ASSOCIADA  ÀS  OUTRAS 

CONSCIÊNCIAS  E  ÀS  MEGARREALIDADES  DO  COSMOS. 
 

Questionologia. Qual categoria de memória você emprega no dia a dia? Apenas  

a memória ordinária ou alguma vivência retrocognitiva da memória complexa ou holomnemônica 

pessoal? 

 
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 Internacio-

nal de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; página 219. 

2.  Idem; 200 Teáticas da Conscienciologia; 260 p.; 200 caps.; 13 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Interna-
cional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 115. 

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 85, 132, 468, 560, 1.096 e 1.099. 

4.  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 92. 
5.  Idem; Manual de Redação da Conscienciologia; 272 p.; 152 abrevs.; 274 estrangeirismos; glos. 300 ter-

mos; 28 x 21 cm; br.; 2a Ed. revisada; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia 

(CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2002; páginas 26 e 187. 
6.  Idem; Nossa Evolução; 168 p.; 15 caps.; 149 abrevs.; 6 refs.; glos. 282 termos; alf.; 21 x 14 cm; br.; Insti-

tuto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 56, 80 e 129. 

7.  Idem; 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; pági-

nas 35, 751, 754 e 982. 
8.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices;  

2 tabs.; 300 testes; 5.116 refs.; glos. 280 termos; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Proje-

ciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 69, 83, 115, 135, 172, 200, 252, 374, 377, 378, 394, 403, 537 e 582. 
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H O L O M N E M O P A R A T E C N O L O G I A  
( H O L O M N E M O N I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Holomnemoparatecnologia é a especialidade da Conscienciologia aplica-

da aos estudos específicos, sistemáticos, teáticos ou pesquisas circunscritas à parainstrumentação 

e paradispositivos tecnológicos utilizados para desenvolver, estimular e dinamizar a recuperação 

de megacons parapsíquicos assistenciais e / ou remitir parapatologias conscienciais holomnemô-

nicas. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia.  O elemento de composição holo vem do idioma Grego, hólos, “total; com-

pleto; inteiro”. O termo mnemônica procede do idioma Latim Científico, mnemonica, derivado do 

idioma Grego, mnémoniká, “arte de recordar”, e este de mnémone, “recordação”. Surgiu no Sécu-

lo XIX. O elemento de composição para procede do idioma Grego, pará, “por intermédio de; pa-

ra além de”. O vocábulo tecnologia vem do mesmo idioma Grego, tekhnología, “tratado ou dis-

sertação sobre alguma Arte; exposição das regras de alguma Arte”, formado a partir do radical te-

khno, de tékhné, “Arte; artesania; indústria; Ciência”, e do radical logía, de lógos, “Ciência; Arte; 

tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. Apareceu no Século XVIII. 

Sinonimologia: 1.  Ciência da Paratecnologia Holomnemônica. 2.  Estudo da parainstru-

mentação da holomemória. 3.  Ciência da Holomnemoparatecnia. 

Neologia. O vocábulo Holomnemoparatecnologia e as duas expressões compostas Holo-

mnemoparatecnologia Elementar e Holomnemoparatecnologia Avançada são neologismos técni-

cos da Holomnemonicologia. 

Antonimologia: 1.  Tecnologia intrafísica. 2.  Neurociência. 3.  Robótica. 4.  Ciberné-

tica. 

Estrangeirismologia: os devices autoparapsíquicos; o modus operandi tecnoparapsíqui-

co; o idiot savant de memória prodigiosa; a conscin rudi cortice; o upgrade parapsíquico parace-

rebral; a holomemória high tech; o know-how autoparapsíquico; o paracérebro surdoué; a cone-

xão com a webbing das Centrais Extrafísicas; o Paracognitarium; o Paraconceptarium; o Verpo-

narium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à autorrecuperação de megacons. 

Megapensenologia. Eis 5 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Paramicro-

chip: Holomnemoparatecnologia Aplicada. Holomemória: megassíntese arquivística. Megacons: 

repositório para-histórico. Holomemória; paradispositivo tecnológico. Evolução: decantação ho-

lomnemônica. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Paratecnologia Holomnemônica; a autopenseni-

zação paratecnológica; os parapensenes; a parapensenidade; os lateropensenes; a lateropensenida-

de; os heuristicopensenes; a heuristicopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os tecno-

pensenes; a tecnopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os maxipensenes; a maxipen-

senidade; os maturopensenes; a maturopensenidade; o holopensene da logicidade; o holopensene 

do pensamento concreto; a autopensenidade retilínea; a autopensenização polifásica. 

 

Fatologia: os aditivos nutricionais pró-mnemônicos; a supermemória; os estudos avan-

çados da holomnemônica; as pesquisas sobre o taquipsiquismo na condição de ginástica cerebral; 

o sedentarismo cerebral; a transferência de funções entre os hemisférios cerebrais; a seletividade 

automnemônica; o estudo das falsas memórias; as hipóteses sobre o esquecimento providencial  

de traumas autassediantes; a inteligência multifocal; a atenção dividida; a Paratecnologia da Inte-
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lecção; o autodiscernimento aplicado; as tecnologias de alta complexidade reabilitantes da saúde 

cerebral; o acervo histórico da Holomemória da Conscienciologia; o autodidatismo polímata;  

o taquipsiquismo favorecendo a dinâmica autevolutiva; as pesquisas sobre os perigos do mal de 

Alzheimer; a profilaxia das ineficiências evolutivas; a assertividade evolutiva do ponteiro consci-

encial apontando para o norte da autodesperticidade; o fato de os arquivos holomnemônicos não 

poderem ser baixados a fórceps; o desconhecimento sobre o corredor de autolucidez; a tecnologia  

a serviço do mal; as redes sociais no papel de multiplicadoras instantâneas da informação; os tele-

diagnósticos tecnológicos; os avanços nas pesquisas sobre Inteligência Artificial periféricos  

à Mentalsomatologia e à Paracerebrologia; a interassistência através da comunicação cibernética 

de massas. 

 

Parafatologia: a Ciência das Paratecnologias da memória integral; os estudos sobre os 

paraconceptos holomnemônicos; a memorabilia multiexistencial; as pesquisas e o autodidatismo 

permanentes mantenedores da holomemória hígida; a autovivência do estado vibracional (EV) 

profilático na condição de desbloqueador paracortical eficaz; a polimemória paracerebral; a dinâ-

mica assistencial pessoal profícua justificando o uso de aparelhamento extrafísico pelos ampara-

dores técnicos; as cirurgias invisíveis; a adaptabilidade natural do macrossoma à parainstrumenta-

ção parapsíquica; os especialistas paratécnicos maceteando a biparacerebralidade do assistente ve-

terano; o avanço das paracirurgias paracerebrais reparadoras realizadas em etapas cronológicas;  

a assistência técnica à conscin parapsiquista e energicista assistencial; as pesquisas especializadas 

sobre as ejeções neuroectoplásticas remissoras da paracerebralidade; a cessão de matéria-prima 

biológica sofisticada (neuroectoplasma) nas paracirurgias paracerebrais; as paranamneses heteros-

cópicas encefálicas na condição de especialidade interassistencial do epicon; o paraacervo da Pa-

rapsicoteca, registro perene da memória evolutiva da Para-Humanidade; a parassemiologia holos-

somática decorrente de leitura parapsíquica da holosfera; o restringimento holomnemônico da res-

soma; a importância da mnemotécnica na autorrecuperação de cons magnos; a paracerebralidade 

ativa; a incrementação extrafísica do fluxo laboral interassistencial; a otimização do manejo para-

instrumental parapsíquico; a catálise verponística induzida por aparelhos extrafísicos; as neode-

mandas paratécnicas; o veteranismo paratécnico; as potencialidades paratecnológicas do parami-

crochip; a recuperação dos registros fatuais e parafatuais holomnemônicos favorecida pela Para-

tecnologia; a hipótese da decantação paragenética nos processos de autocura produzida pelo so-

matório de autorrecins e paratecnologias; o paraconhecimento intermissivo da Parepistemologia 

ainda ignorado pelas Neurociências periconscienciais; as Centrais Extrafísicas na condição de pa-

ratecnologias interassistenciais; os avanços paratecnológicos contínuos da Neociência Conscien-

ciologia. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo da biparacerebralidade interassistencial profícua; o si-

nergismo autencapsulamento-heterencapsulamento; o sinergismo do acervo paratecnológico pes-

soal; o sinergismo memória cultivada–patrimônio holomnemônico; o sinergismo das neoideias;  

o sinergismo das rememorações qualificadas. 

Principiologia: o princípio de o Cosmos estar sob controle inteligente; o princípio da 

descrença (PD); os princípios evolutivos pessoais; o princípio da mutualidade; o princípio pesso-

al de aplicação da Paratecnologia à Intrafisicologia; o princípio da interassistencialidade. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética 

(CGC); o código da autossinalética energoparapsíquica; os códigos extrafísicos. 

Teoriologia: a teoria da projetabilidade lúcida; a teoria das retrocognições; a teoria da 

inteligência evolutiva (IE); a teoria dos retrossomas; a teoria dos múltiplos egos; a teoria do 

conscienciês; a teoria das retrocognições. 

Tecnologia: a técnica do registro parafatuístico; a técnica da exaustividade; a técnica 

das 50 vezes mais; a Paratecnologia Paracerebral; a Paratecnologia Macrossomática; a técnica 
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do sobrepairamento analítico; a paratecnologia da Parapsicoteca; a Ciência da tecnologia do 

bem; as paratecnologias intelectivas; as paratecnologias parapedagógicas. 

Laboratoriologia: a conscin-cobaia doadora do autolabcon às parapesquisas conscien-

ciológicas; o laboratório conscienciológico da Ectoplasmia; o laboratório conscienciológico 

grupal Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia; o labora-

tório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da Holomenmô-

nica. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Epicons; o Colégio Invisível dos Holomemorialis-

tas; o Colégio Invisível da Paratecnologia; o Colégio Invisível da Paracerebrologia; o Colégio 

Invisível da Pararreurbanologia; o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível da 

Macrossomatologia. 

Efeitologia: o efeito das extrapolações autocognitivas; o efeito das instrumentações pa-

rapsíquicas; o efeito das paraparelhagens holomnemônicas; os efeitos da autotecnicidade; os 

efeitos da cientificidade holomemoriológica; os efeitos da autoprodutividade crescente; o efeito 

halo das interassistências sofisticadas; o efeito intelectivo de alta performance. 

Neossinapsologia: as neossinapses paratecnológicas; as neossinapses parapsíquicas; as 

neossinapses advindas de megacons recuperados; o incremento da Autoneossinapsologia com 

fins assistenciais; as neossinapses holomnemônicas; as meganeossinapses; as neossinapses gera-

das por meio de acessórios extrafísicos. 

Ciclologia: o ciclo autorretrocognitivo; o ciclo de recaptura de automegacons; o ciclo 

análise-síntese; o caminho evolutivo do ciclo mentalsomático; o ciclo autocriativo das soluções; 

o ciclo da holocognição; o ciclo das verpons intermissivas. 

Enumerologia: o pararrecurso holomnemônico libertador; o pararrecurso holomnemô-

nico iluminador; o pararrecurso holomnemônico retrocognitor; o pararrecurso holomnemônico 

autodiscernidor; o pararrecurso holomnemônico renovador; o pararrecurso holomnemônico ino-

vador; o pararrecurso holomnemônico recapturado. 

Binomiologia: o binômio conscin autônoma–conscin robô; o binômio dragona parapsí-

quica–sinalética energoparapsíquica; o binômio taquipsiquismo-autotaquirritimia; o binômio 

micro-macro; o binômio conservação-consulta; o binômio holomemórias-retrocognições; o binô-

mio hábitos saudáveis–neorrotinas úteis. 

Interaciologia: a interação memória cerebral–memória paracerebral; a interação cons-

ciência-holomemória; a interação macrossoma-paramicrochip; a interação paracérebro-para-

biônica; a interação megacons–autorrevezamento multiexistencial; a interação intrafísico-extra-

físico; a interação gancho mnemônico–adcons. 

Crescendologia: o crescendo memória-holomemória; o crescendo cirurgia-paracirur-

gia; o crescendo cérebro-paracérebro; o crescendo tenepes-ofiex; o crescendo Nanotecnologia- 

-Paratecnologia; o crescendo autolucidez-autodiscernimento-autocosmovisão. 

Trinomiologia: o trinômio autorreflexão-introspecção-retrospecção; o trinômio obser-

vação-captação-retenção; o trinômio memória fatual–memória contextual–memória total; o tri-

nômio parassepsia–paranalgesia–para-hemostasia; o trinômio inteligência técnica–inteligência 

cronológica–inteligência mnemônica; o trinômio neocons-megacons-adcons; o trinômio esforço 

braçal–esforço intelectual–esforço paratecnológico. 

Polinomiologia: o polinômio espaço-tempo-proxêmica-cronêmica; o polinômio fato-fo-

co-filtro-fonte; o polinômio fragmento-fresta-fímbria-franja; o polinômio neoverpons-neopers-

pectivas-neoteorias-neociências; o polinômio lembrança-recordação-memoração-rememoração; 

o polinômio cérebro-mentalsoma-conceptáculo-paracérebro. 

Antagonismologia: o antagonismo Mecatrônica / Paratecnologia; o antagonismo Tudo-

logia / partícula; o antagonismo minimecanismo intrafísico / Maximecanismo Multidimensional 

Interassistencial; o antagonismo tecnologia / manualidade; o antagonismo lembrança / esqueci-

mento; o antagonismo hiperacuidade / hipomnésia. 

Paradoxologia: o paradoxo na Para-Hemostasia do corte sem sangue (Paracirurgia);  

o paradoxo da autoimpactoterapia voluntária; o paradoxo da Cosmoética Destrutiva; o parado-

xo da assistência do assistido; o paradoxo da tecnologia a serviço da dessoma; o paradoxo da 
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memória prodigiosa aplicada a banalidades; o paradoxo da sedação paraterapêutica temporária 

(perda de lucidez) para promover a lucidez extrafísica. 

Politicologia: a democracia direta; a meritocracia; a mnemocracia; a parapsicocracia 

(Cognópolis). 

Legislogia: o respeito às leis da Parafisiologia Humana. 

Filiologia: a evoluciofilia. 

Fobiologia: a paratecnofobia; a mnemofobia. 

Mitologia: o mito da atecnia extrafísica. 

Holotecologia: a holomnemoteca; a mnemoteca; a paratecnoteca; a tecnoteca; a parace-

rebroteca; a historioteca; a para-historioteca. 

Interdisciplinologia: a Holomnemoparatecnologia; a Holomnemonicologia; a Holome-

moriologia; a Paratecnologia; a Parabionicologia; a Macrossomatologia; a Paraterapeuticologia;  

a Afisiologia; a Interassistenciologia; a Neuroconscienciologia; a Paracerebrologia; a Cosmoeti-

cologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a conscin com paramicrochip;  

o ser desperto; a conscin parainstrumentadora; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o paratecnólogo; o holomemorialista; o acoplamentista; o agente retro-

cognitor; o amparador intrafisico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o completista; o inter-

missivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o paracomunicólogo; o consciencioterapeu-

ta; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o dupló-

logo; o proexista; o proexólogo; o epicon lúcido; o escritor; o reciclante existencial; o evolucien-

te; o exemplarista; o intelectual; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessis-

ta; o ofiexista; o pesquisador; o voluntário; o projetor consciente; o sistemata; o pararreeducador; 

o parapercepciologista; o tertuliano; o verbetógrafo; o verbetólogo; o tocador de obra; o homem 

de ação. 

 

Femininologia: a paratecnóloga; a holomemorialista; a acoplamentista; a agente retro-

cognitora; a amparadora intrafisico; a atacadista consciencial; a autodecisora; a completista; a in-

termissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a paracomunicóloga; a conscienciotera-

peuta; a consciencióloga; a conscienciômetra; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a du-

plóloga; a proexista; a proexóloga; a epicon lúcida; a escritora; a reciclante existencial; a evoluci-

ente; a exemplarista; a intelectual; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepes-

sista; a ofiexista; a pesquisadora; a voluntária; a projetora consciente; a sistemata; a pararreeduca-

dora; a parapercepciologista; a tertuliana; a verbetógrafa; a verbetóloga; a tocadora de obra; a mu-

lher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens paratechnologus; o Homo sapiens parapsychicus; o Ho-

mo sapiens intellectualis; o Homo sapiens polymatha; o Homo sapiens epicentricus; o Homo 

sapiens paramicrotelepathicus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens rationabilis; o Homo 

sapiens logicus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens mentalsomaticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Holomnemoparatecnologia Elementar = quando aplicada às pesquisas 

cerebrais e neurocorticais relacionadas à memória; Holomnemoparatecnologia Avançada = quan-

do aplicada às pesquisas paracerebrais e neuroconscienciológicas relacionadas à holomemória. 
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Culturologia: a cultura da Paratecnologia; a cultura da Holomnemônica; a cultura da 

Multidimensiologia; a cultura da Interassistenciologia; a cultura da Maxiproexologia; a cultura 

da Cosmoeticologia; a cultura da Evoluciologia; a cultura da Parapercepciologia Intelectual. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a Holomenmoparatecnologia, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Abordagem  relevante:  Autopriorologia;  Homeostático. 

02.  Automegarrecurso  pré-ressomático:  Ressomatologia;  Homeostático. 

03.  Autoparassomatologia:  Autoparapercepciologia;  Homeostático. 

04.  Autorrecuperação  dos  megacons:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

05.  Biparacerebralidade:  Paracerebrologia;  Homeostático. 

06.  Exigência  paratécnica:  Paratecnologia;  Neutro. 

07.  Holomemória  da  Conscienciologia:  Holomemoriologia;  Homeostático. 

08.  Inteligência  técnica: Tecnologia;  Neutro. 

09.  Memória  contínua:  Holomemoriologia;  Neutro. 

10.  Nanotecnologia  pró-paz:  Tecnologia;  Homeostático. 

11.  Paramicrochip:  Paratecnologia;  Homeostático. 

12.  Parapsiquismo  intelectual:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

13.  Paratecnologia  da  intelecção:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

14.  Técnica  dos  40  cursos  Acoplamentarium:  Autexperimentologia;  Homeostático. 

15.  Verpon  paratecnológica:  Paratecnologia;  Homeostático. 

 

A  HOLOMNEMOPARATECNOLOGIA  UTILIZA  SOFISTICADA  

PARAINSTRUMENTAÇÃO  AUTORREGENERATIVA  PARACE-
REBRAL,  VISANDO  A  SAÚDE  HOLOMNEMÔNICA  ATRAVÉS  

DA  RECUPERAÇÃO  DE  MEGACONS  INTERASSISTENCIAIS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite ter vivenciado autexperiências relativas  

à Holomnemoparatecnologia? Pretende contribuir com essa neoespecialidade conscienciológica 

através de artigo, verbete ou livro? 
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H O L O P A R A P O T E N C I A L I D A D E  
( H O L O P A R A P O T E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 
 

Definologia. A holoparapotencialidade é a condição consciencial da conscin lúcida de-

monstrando potenciais e autodisposição para enfrentar os megadesafios de alcançar o máximo po-

der evolutivo, cosmoético e prioritário por meio das autoparaperceptibilidades interassistenciais. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição holo provém do idioma Grego, hólos, 

“total; completo; inteiro”. O segundo elemento de composição para vem do mesmo idioma Gre-

go, pará, “por intermédio de; para além de”. O termo potência deriva do idioma Latim, potentia, 

“força; poder; autoridade; influência; eficácia; capacidade; violência (da Natureza ou humana)”. 

Apareceu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Autoparapotencialidade. 2.  Holoparaperceptibilidade. 

Neologia. O vocábulo holoparapotencialidade e as duas expressões compostas holopa-

rapotencialidade inicial e holoparapotencialidade avançada são neologismos técnicos da Holo-

parapotenciologia. 

Antonimologia: 1.  Autoparaperceptibilidade. 2.  Antiparaperceptibilidade. 

Estrangeirismologia: a potencialização dos upgrades evolutivos; o breakthrough priori-

tário; o momentum maximum evolutivo ímpar; o plus faltante; a melhoria singular da performan-

ce; o Evolutionarium; o Recexarium; as catarses das potencialidades da awareness evolutiva. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturescência da paraperceptibilidade interassistencial evolutiva. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da evolutividade autoconsciente; a autopenseniza-

ção retilínea de alta intensidade produtiva; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os evolucio-

pensenes; a evoluciopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os ortopensenes; a ortopen-

senidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os taquipensenes; a taquipensenidade; os geno-

pensenes; a genopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os parapensenes; a para-

pensenidade. 

 

Fatologia: os fatos das manifestações da holoparapotencialidade interassistencial pode-

rem ser consideradas, racionalmente, perante a evolução consciencial, como poder prioritariamen-

te superior à potência econômico-financeira do bilionário, à potência política do político profis-

sional, à potência empreendedora do tycoon e à potência intelectiva do jurisconsulto. 

 

Parafatologia: a holoparapotencialidade; a autovivência do estado vibracional (EV) pro-

filático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o despertar dos potenciais parapsíquicos do 

microuniverso da conscin lúcida; o parafenômeno da cosmoconsciência; a projeção lúcida do 

mentalsoma isolado. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo evolutivo pensenosfera-Holosfera (Cosmos) harmoniza-

das; o sinergismo automotivação evolutiva–autodisciplina perseverante; o sinergismo da auto-

pensenização sadia continuada; o sinergismo cognitivo do agrupamento de termos correlatos;  

o sinergismo mais transcendente paracérebro dicionarizado–cérebro dicionarizado; o sinergis-

mo da quantidade com qualidade; o sinergismo estudo formal–autodidatismo contínuo; o siner-

gismo parapotencialidades–paratrafores funcionantes. 
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Principiologia: o princípio da descrença; o princípio do megafoco mentalsomático;  

o princípio tarístico do autesclarecimento; o princípio da perseverança autopesquisística; o prin-

cípio da autodisciplina evolutiva; o princípio da qualificação da qualidade; o princípio funda-

mental da acuidade nas priorizações; o princípio do autodidatismo ininterrupto abrangendo  

a paraperceptibilidade interassistencial. 

Teoriologia: a teoria do paradigma consciencial; a teoria e a prática do autodidatismo 

permanente. 

Tecnologia: a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade; as técnicas argumenta-

tivas; as técnicas paradiplomáticas; a técnica da tares; a técnica da confutação; a técnica da De-

batologia; a técnica da dialética; a técnica da Cosmoética Destrutiva; a autotecnicidade mental-

somática veterana; as técnicas de movimentação bioenergética; a técnica dos 20 EVs diários;  

a técnica de identificação das sinaléticas parapsíquicas pessoais; as técnicas projetivas; a Para-

tecnologia Interassistencial. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da 

Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório consciencio-

lógico do cosmograma; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório 

conscienciológico da sinalética parapsíquica. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Cosmoconscienciologia; o Colé-

gio Invisível dos Parapsiquistas; a autodidaxia permanente enriquecida pelos Colégios Invisíveis 

da Ciência e da Conscienciologia. 

Efeitologia: os efeitos avançados evolutivos, parapsíquicos e cosmoéticos da holopara-

potencialidade; os efeitos omnicatalíticos dos poderes conscienciais em ação; os efeitos da con-

centração e aplicação de recursos evolutivos disponibilizados na Cognópolis na intensificação 

existencial dos cognopolitas; os efeitos da dupla evolutiva exitosa no aumento da intensidade 

existencial dos parceiros; os efeitos potencializadores da consciência crítica; o efeito manada 

ainda atuante sobre as personalidades em todos os setores de atividades da Socin Patológica; os 

efeitos do domínio da parainstantaneidade consciencial. 

Ciclologia: o ciclo mentalsomático. 

Binomiologia: o binômio omniacuidade-Holoparalucidologia; o binômio omninterativi-

dade-Holoparapercepciologia; o binômio omnicognicibilidade-Holomnemonicologia; o binômio 

omnicientificidade-Holoparatecnologia. 

Interaciologia: a interação percepção-parapercepção; a interação percepto-paraper-

cepto; a interação fatos-parafatos; a interação fenômeno físico–fenômeno parapsíquico; a intera-

ção fenômeno físico–fenômeno fisiológico; a interação loc intrafísico–loc extrafísico; a interação 

conotação (derivação) parapsíquica–denotação (significação) parapsíquica. 

Antagonismologia: o antagonismo abertismo consciencial / fechadismo consciencial;  

o antagonismo atenção / desatenção; o antagonismo atenção monodimensional / atenção multidi-

mensional; o antagonismo consciencialidade / inconsciencialidade; o antagonismo informação 

/ sonegação; o antagonismo visão / amaurose; o antagonismo exatidão / erro. 

Politicologia: a lucidocracia; a meritocracia; a conscienciocracia; a evoluciocracia;  

a proexocracia; a cosmoeticocracia; a democracia. 

Legislogia: as leis da Cosmoética; a lei do maior esforço cognitivo aplicada à autoluci-

dez laboral. 

Filiologia: a laborfilia; a evoluciofilia; a neofilia; a proexofilia; a ortofilia; a conscien-

ciofilia; a cienciofilia. 

Holotecologia: a maturoteca; a cosmoeticoteca; a intelectoteca; a mentalsomatoteca;  

a cosmoeticoteca; a evolucioteca; a mnemoteca. 

Interdisciplinologia: a Holoparapotenciologia; a Autopriorologia; a Autevoluciologia;  

a Autoparapercepciologia; a Autocosmoeticologia; a Autotaristicologia; a Mentalsomatologia;  

a Paradireitologia; a Autoproexologia; a Autodiscernimentologia. 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

12028 

IV.  Perfilologia 

 

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

tencial; a conscin enciclopedista; a conscin-potência evolutiva. 

 

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

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

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

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

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

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

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

no; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

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

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

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens conscientialis; o Homo sapiens potentialis; o Homo 

sapiens evolutiologus; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens logicus; o Homo sa-

piens holomaturologus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo 

sapiens holophilosophus; o Homo sapiens mentalsomaticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: holoparapotencialidade inicial = a condição interassistencial evolutiva 

do homem ou mulher semiconsciex atuante; holoparapotencialidade avançada = a condição inte-

rassistencial evolutiva da conscin teleguiada autocrítica atuante. 

 

Culturologia: a Multiculturologia da Paraperceptibilidade; a Paraculturologia Avan-

çada. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Holoparapotenciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 

10 teorias, hipóteses de tentativa ou megadesafios evolutivos, cosmoéticos, básicos, componentes 

do universo da holoparapotencialidade interassistencial a ser vivenciada pela conscin lúcida: 

01.  Autodescrenciologia: as autexperimentações parapsíquicas vivenciadas. 

02.  Autodespertologia: a interassistencialidade ininterrupta. 

03.  Autofiexologia: a interassistencialidade multidimensional. 

04.  Dragona parapsíquica: a autodefesa parapsíquica consolidada. 

05.  Identidade extra: a autorrealidade multisseriexológica e multissecular. 

06.  Interludiologia: a Visitologia Parassocial Interassistencial. 

07.  Intermissiologia: a autoconsciência intermissiva, prolongada, interassistencial. 

08.  Macrossomatologia: a autodefesa somática; a autorregeneração. 

09.  Pangrafologia: a Autoparafenomenologia Cosmovisiológica. 

10.  Pré-Maternologia: a interassistencialidade extraterrestre. 
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VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a holoparapotencialidade, indicados para a expansão das 

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

01.  Agudização  do  autoparapsiquismo:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

02.  Antiparapsiquismo:  Parapercepciologia;  Nosográfico. 

03.  Autocomprovação  parapsíquica:  Autoparapercepciologia;  Neutro. 

04.  Autoproéxis  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

05.  Coativação  atributiva:  Parapercepciologia;  Neutro. 

06.  Consistência  paraperceptiva:  Parapercepciologia;  Neutro. 

07.  Dragona  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Neutro. 

08.  Hipótese:  Experimentologia;  Neutro. 

09.  Megafenomenologia:  Parapercepciologia;  Neutro. 

10.  Multidimensiologia:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

11.  Paraconscienciologia:  Parapercepciologia;  Neutro. 

12.  Parapsiquismo  paraproxêmico:  Parapercepciologia;  Neutro. 

13.  Paratecnologia  da  intelecção:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

14.  Potencial  consciencial:  Intraconscienciologia;  Neutro. 

15.  Recurso  parapsíquico:  Parapercepciologia;  Neutro. 

 

A  HOLOPARAPOTENCIALIDADE  PODE  SER  CONSIDERADA  

TEORIA  OU  HIPÓTESE  DE  TENTATIVA  RACIONAL  E  VIÁ-
VEL  NO  ÂMBITO  DAS  PESQUISAS  AVANÇADAS  DE  QUEM  

VIVE  INTERESSADO  NO  DINAMISMO  DA  AUTEVOLUÇÃO. 
 

Questionologia. Como encara você, leitor ou leitora, a hipótese da holoparapotenciali-

dade interassistencial? Tal teoria pode ser hoje incorporada por você no universo das autopes-

quisas? 
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H O L O P E N S E N E  
( H O L O P E N S E N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O holopensene (holo + pen + sen + ene) é a atmosfera pensênica ou am-

biente intrafísico fixador do conjunto de pensenes agregados ou consolidados, seja da conscin 

apenas ou de todo o grupo evolutivo. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição holo vem do idioma Grego, hólos, “total; com-

pleto; inteiro”. O vocábulo pensamento procede do idioma Latim, pensare, “pensar; cogitar; for-

mar alguma ideia; pesar; examinar; considerar; meditar”. Surgiu no Século XIII. A palavra senti-

mento deriva também do idioma Latim, sentimentum, através do idioma Francês, sentiment, “sen-

timento; faculdade de receber as impressões físicas; sensação; conhecimento; fato de saber qual-

quer coisa; todo fenômeno da vida afetiva; emoção; opinião; bom senso”. Apareceu no Século 

XIV. O termo energia provém do idioma Francês, énergie, derivado do idioma Latim, energia,  

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

Sinonimologia: 1.  Atmosfera pensênica. 2.  Ambiente pensênico. 3.  Agregado pensêni-

co. 4.  Gravitação pensênica. 5.  Pensenosfera. 

Arcaismologia. Sinônimo de holopensene envilecido pelo uso: egrégora. A palavra 

egrégora gera resistência em larga faixa dos leitores e pesquisadores. 

Neologia. O vocábulo holopensene e as duas expressões compostas holopensene pessoal 

e holopensene grupal são neologismos técnicos da Holopensenologia. 

Antonimologia: 1.  Comunex. 2.  Vida extraterrestre. 3.  Estação espacial. 4.  Base inter-

planetária. 5.  Espaço intergalático. 6.  Colônia bacteriana. 

Estrangeirismologia: o Pensenarium; o Neopensenarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à autopensenização. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema:  – Holopense-

ne: lareira extrafísica. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene; o holopensene pessoal; o holopensene grupal; os ortopen-

senes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os evoluciopensenes; a evolu-

ciopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; a retilinearidade autopensênica; as fixações 

holopensênicas; a pressão holopensênica; os grupopensenes; a grupopensenidade; os grafopense-

nes; a grafopensenidade; a base intrafísica saturada por autopensenizações especializadas; a satu-

ração ideativa do holopensene do Argumentarium. 

 

Fatologia: a natureza dos pensamentos da conscin; a natureza dos sentimentos da cons-

cin; a natureza das ações da conscin. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo pensênico da dupla evolutiva harmoniosa. 

Principiologia: o princípio da retroalimentação pensênica cosmoética. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da Autopensenologia. 
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Tecnologia: a técnica da assinatura pensênica; a técnica dos autopensenes a partir da 

predominância no pen. 

Voluntariologia: o holopensene de autoconsciencialidade evolutiva das Instituições 

Conscienciocêntricas (ICs). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico Serenarium; os laboratórios conscienciológicos antigos e saturados positiva-

mente pelas pensenizações específicas do CEAEC. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Pensenologia. 

Efeitologia: o efeito halo das automanifestações mentaissomáticas. 

Neossinapsologia: as neossinapses na condição de instrumentos de renovação dos holo-

pensenes em geral. 

Enumerologia: o determinismo ambiental; o movimento ecológico; a preservação am-

biental; o desenvolvimento sustentável; a tecnologia alternativa; a amplitude ecológica; a Ecolo-

gia Cósmica. 

Binomiologia: o binômio autopensenidade sadia–holopensene homeostático; o binômio 

patológico megapensenidade doentia–holopensene perverso. 

Interaciologia: a interação autopensene-holopensene; a interação holopensene femini-

no–holopensene masculino. 

Crescendologia: o crescendo holopensene infantil–holopensene adulto. 

Trinomiologia: o trinômio pensênico raciocínio tripartite pen-sen-ene. 

Polinomiologia: o polinômio neopensenes-neoverpons-neoperspectivas-neoteorias. 

Antagonismologia: o antagonismo neopensenidade / retropensenidade; o antagonismo 

ortopensenidade / patopensenidade. 

Paradoxologia: o paradoxo ortopensenidade infantil da criança–patopensenidade ma-

dura do adulto. 

Politicologia: a cognocracia; a lucidocracia. 

Legislogia: a lei da autopensenização ininterrupta. 

Filiologia: a cosmopensenofilia. 

Sindromologia: a síndrome da indisciplina autopensênica. 

Holotecologia: a pensenoteca; a grafopensenoteca; a ortopensenoteca; a patopensenote-

ca; a cognoteca; a mentalsomatoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Holopensenologia; a Materpensenologia; a Grafopensenologia;  

a Mentalsomatologia; a Holomaturologia; a Parapercepciologia; a Intencionologia; a Autodiscer-

nimentologia; a Mesologia; a Sociologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;  

o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-
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peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens holopensenicus; o Homo sapiens holopensenor; o Homo 

sapiens holopensenocreator; o Homo sapiens inductorpensenicus; o Homo sapiens holopenseno-

perversus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens 

vigilans; o Homo sapiens epicentricus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: holopensene pessoal = a atmosfera vital gerada pela própria consciência; 

holopensene grupal = a atmosfera vital gerada pelo grupo evolutivo de consciências afins. 

 

Culturologia: a cultura da autopensenidade cosmoética. 

Domiciliar. O holopensene domiciliar é a base física da conscin (consciência intrafísi-

ca), a alcova energeticamente blindada da dupla evolutiva e a ofiex (oficina extrafísica) do epicon 

(epicentro consciencial). 

Grupocarmologia. O holopensene tem relação com o grupo evolutivo de qualquer natu-

reza ou expressão. 

Criativologia. Todo ambiente doutrinário, aliciador, repressivo, sectário ou faccioso, 

cria e mantém holopensene castrador da criatividade levando o pesquisador a sentir-se preso  

e não se soltar quanto ao próprio mentalsoma. 

Paraprofilaxiologia. A Paraprofilaxia, em relação às ações da conscin, exige a atenção 

acurada quanto ao clima interconsciencial, às evocações inconscientes, aos grupopensenes castra-

dores e, o mais relevante, à pressão holopensênica. 

Pensenologia. Os holopensenes, segundo a Intrafisicologia, podem desviar as prioriza-

ções quanto às ações desenvolvidas, através da influência do materpensene local, vigoroso. 

Casuisticologia. A pessoa chega ao hotel da capital de algum país europeu, e logo  

à frente, na recepção, pode ser bombardeada pelo display, no lobby, com no mínimo 80 folders 

gratuitos de informações turísticas detalhadas e refinado aliciamento para as mais diversas ex-

cursões. 

Gratuidade. Dentre as excursões, por exemplo, está aquele convite colorido para a visita 

educacional, gratuita, pessoal ou em grupo, ao Museu do Exército Nacional, contendo horários, 

transportes, o mapa para se chegar até lá, incluindo facilidades para o acesso de deficientes 

físicos. 

Psicossomatologia. Ali, o visitante pode se inteirar da história do soldado do país atra-

vés dos séculos, os mais altissonantes períodos da história gloriosa do exército, incluindo vasta 

coleção de medalhas, 70 mil soldados de chumbo, refinadíssima coleção de uniformes brilhantes, 

pinturas das mais famosas batalhas, todos os tipos de armamentos, armas leves e da última gera-

ção, além da exibição de vídeos, modelos e dramáticas reconstruções de cenários por onde o visi-

tante transita, explicando ser a admissão gratuita e a visita, com toda a parafernália, dará ao inte-

ressado em belicismo inesquecível dia muito excitante. 

Parapatologia. Essa excitação pode acarretar, até para a conscin pacífica, não beligeran-

te, o acesso intrusivo à própria intimidade, de companhias extrafísicas parapsicóticas, pós-desso-

máticas, alimentando-se das energias de natureza belicista dos visitantes afins, iscas incautas, re-

verentes, submissas ou empolgadas com as visões e sensações daquele ambiente, sob o materpen-

sene da tecnologia da matança do holopensene específico, trabalhado e condicionador. 

Cosmoeticologia. Pelo exposto, aqui, não se quer dizer a eliminação dos exércitos. Nada 

disso. Os exércitos são ainda muito necessários para se manter a autodefesa das nações. Importa 

considerar é a personalidade, de maior responsabilidade cosmoética, detentora de conhecimentos 
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prioritários, dispensar tais exposições, espetáculos e shows, ainda alimentadores da massa impen-

sante, contudo completamente prescindíveis para a manutenção do equilíbrio das energias do ho-

lopensene pessoal da conscin lúcida. 

 

Invasões. O desenvolvimento da assistência energética interconsciencial se faz sempre 

por intermédio de invasões holopensênicas mútuas, consentidas ou não, mas benignas, por 

exemplo: 

1.  Assistido. No primeiro dia de aula do Curso de Extensão em Conscienciologia  

e Projeciologia 2 (ECP 2), do IIPC, a ida do epicon, ativo, no primeiro contato energético junto 

aos alunos e alunas, é invasão consciente, direta e ostensiva do holopensene individual de cada 

assistido fisicamente passivo (primeiro rapport). 

2.  Epicon. No segundo e terceiro dias de aula, cada aluna ou aluno, ativo, invade indivi-

dualmente o campo energético instalado a partir do holopensene do epicon, neste caso, fisicamen-

te passivo (segundo rapport). 

 

Cantinho. O holopensene pessoal é o cantinho do Cosmos onde a conscin pode agir 

mais positiva ou negativamente, tudo dependendo da natureza da intencionalidade individual. 

Recepção. Existem conjuntos consolidados de ECs ou holopensenes impotentes, porten-

tosos, pequenos, grandiosos, positivos e negativos, intensamente atuantes. Extenso número de 

conscins e consciexes nem chegam a perceber tal existência e influência permanente. Exemplos: 

influência negativa ou doentia do holopensene do belicismo, em certas áreas; influência positiva 

ou sadia do holopensene dos Serenões, em outras. 

Predisposição. O holopensene predispõe sub-repticiamente certas condições no desen-

volvimento das ações antes do homem (ou da mulher) defender-se ou se decidir. Isso facilita  

a acomodação dos atos pessoais na direção do grande fluxo das coisas e fatos capazes de oferecer 

menor resistência (pressão holopensênica). 

Princípio. O autorreforço ou realimentação é o princípio essencial do holopensene. 

Paranatomia. Todo holopensene ou fôrma extrafísica, gerado pela comunidade, tende  

a enquadrar os pensamentos surgidos dentro do mesmo âmbito de influência, no fluxo do mesmo 

leito e no rumo do mesmo objetivo. Esta corrente, inteiramente dedicada à manutenção da situa-

ção preexistente, conservantista e tradicional, é sempre estagnadora. 

Contrafluxo. O holopensene renovador e neofílico atua contra a neofobia, contra a maré 

ou no contrafluxo, bem na intimidade da minoria da oposição. 

Associação. Toda comunhão de pensamentos, associação fervorosa de anseios, ou união 

de pensenes, tende a formar holopensene específico. Preces, oferendas, sacrifícios, símbolos  

e devoções coletivas assentam camadas de energias gravitantes, apresentando resultados benéfi-

cos ou maléficos conforme as reações do Homo sapiens signifex. 

Características. Na condição de agregação ou acumulação de pensenes, o holopensene 

apresenta qualidades específicas, tais como: autossustentação ou inércia; autaperfeiçoamento; ca-

ráter duradouro; multidimensionalidade; interferência nas decisões das pessoas; força de poder de 

atuação através dos mesmos esforços repetidos no tempo; condensação de objetivo definido com 

princípio essencial permanecendo idêntico, em círculo vicioso. Fotos e filmes são fixadores 

holopensênicos sadios ou nocivos. 

Satélites. Há holopensenes satélites, parciais, menores, particulares ou conscienciais (in-

dividuais), adstritos ao holopensene global, máximo, conjunto e uníssono. 

 

Taxologia. Eis 3 exemplos de holopensenes de caráter intrafísico histórico: 

1.  Fenomênicos: determinados poltergeist e assombramentos; visões grandiosas nos 

ares, espaços ou nos céus; certas aparições de ovnis (Ufologia). 

2.  Institucionais: o judaísmo ou sionismo (mais de 5 milênios de existência); o clerica-

lismo católico (1 milênio e meio de existência); rosacrucianismo; a Máfia; a Cosa Nostra; a Ca-

morra; a Ku Klux Klan; a Yakuza (societas sceleris de conscins assediadoras). 
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3.  Localizados: as pirâmides egípcias e mexicanas; os monumentos ou ruínas-cenário 

de sacrifícios humanos; as cavernas com energias gravitantes desconfortáveis; as cidades-cenário  

de genocídios durante as guerras, revoltas e distúrbios fratricidas. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o holopensene, indicados para a expansão das abordagens 

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

01.  Agenda  de  autopensenização:  Pensenologia;  Homeostático. 

02.  Assinatura  pensênica:  Pensenologia;  Neutro. 

03.  Autopensenização  polifásica:  Pensenologia;  Neutro. 

04.  Carregamento  na  pensenidade:  Pensenologia;  Neutro. 

05.  Fôrma  holopensênica:  Pensenologia;  Neutro. 

06.  Grupopensene:  Materpensenologia;  Neutro. 

07.  Holopensene  criativo:  Heuristicologia;  Homeostático. 

08.  Holopensene  saturado:  Holopensenologia;  Neutro. 

09.  Indutor  holopensênico:  Holopensenologia;  Homeostático. 

10.  Linearidade  da  autopensenização:  Autopensenologia;  Homeostático. 

11.  Materpensene:  Materpensenologia;  Neutro. 

12.  Materpensene  predominante:  Materpensenologia;  Neutro. 

13.  Neopensene:  Neopensenologia;  Neutro. 

14.  Ortopensenidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

15.  Sintonia  holopensênica:  Holopensenologia;  Neutro. 

 

O  HOLOPENSENE  PESSOAL  E  O  HOLOPENSENE  GRUPAL  

SÃO  MEGARREALIDADES  PARA  AS  PESQUISAS  PRIORI-
TÁRIAS  PERMANENTES  DE  TODAS  AS  CONSCINS  LÚCI-

DAS  INTERESSADAS  NA  CONSECUÇÃO  DA  MAXIPROÉXIS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já pesquisou a natureza da estrutura média do 

próprio holopensene? Você aprova a qualidade média dos próprios pensenes? 
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H O L O P E N S E N E    A C O T O V E L A D O R  
( H O L O P E N S E N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O holopensene acotovelador é a atmosfera pensênica ou ambiente intrafísi-

co predominantemente doentio, por excesso de pessoas, gerando patopensenes, ou ideias anticos-

moéticas, tanto diretamente da conscin quanto dos guias extrafísicos amauróticos, assediadores, 

satélites de assediadores e conseneres. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O elemento de composição holo vem do idioma Grego, hólos, “total; com-

pleto; inteiro”. O vocábulo pensamento procede do idioma Latim, pensare, “pensar; cogitar; for-

mar alguma ideia; pesar; examinar; considerar; meditar”. Surgiu no Século XIII. A palavra senti-

mento deriva também do idioma Latim, sentimentum, através do idioma Francês, sentiment, “sen-

timento; faculdade de receber as impressões físicas; sensação; conhecimento; fato de saber qual-

quer coisa; todo fenômeno da vida afetiva; emoção; opinião; bom senso”. Apareceu no Século 

XIV. O termo energia provém do idioma Francês, énergie, derivado do idioma Latim, energia,  

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

é de origem controversa, provavelmente do idioma Latim, cubital, “almofada (local no qual se fir-

ma o cotovelo)”, ou cubitalis, “que tem a altura de 1 côvado”. Apareceu no Século XV. A palavra 

acotovelador surgiu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Ambiente competitivo. 2.  Atmosfera hostil. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 16 cognatos derivados do vocábulo cotovelo: 

acotovelada; acotovelado; acotovelador; acotoveladura; acotovelamento; acotovelante; acotove-

lão; acotovelar; cotovelada; cotogelador; cotovelante; cotovelão; cotovelar; cotovelável; cotove-

leira; cotoveloso. 

Neologia. As 3 expressões compostas holopensene acotovelador, holopensene acoto-

velador eventual e holopensene acotovelador sistemático são neologismos técnicos da Holopen-

senologia. 

Antonimologia: 1.  Holopensene harmonizado. 2.  Atmosfera acolhedora. 

Estrangeirismologia: o happening; o Pensenarium; o rapport holopensênico; o ambien-

te de poltergeist. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturescência da convivialidade multidimensional. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene assediado extrafisicamente; os entropopensenes; a entro-

popensenidade; os escleropensenes; a escleropensenidade; os inculcopensenes; a inculcopenseni-

dade; os intrusopensenes; a intrusopensenidade; os malignopensenes; a malignopensenidade; os 

morbopensenes; a morbopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os patopensenes;  

a patopensenidade; os toxicopensenes; a toxicopensenidade. 

 

Fatologia: o holopensene acotovelador; o primado da subcerebralidade; o ambiente 

competitivo; a atmosfera hostil; o clima de rivalidade; o domínio da ambição por poder e reco-

nhecimento; a ciumeira diante dos méritos alheios; o ato anticosmoético de objetivar a queda do 

outro para se sentir bem com a própria incompetência; a tentativa de conquistar espaço pela força 

e não pelo merecimento; o golpe baixo; a puxada do tapete; o exibicionismo egocêntrico; a vida 

transformada em arena de competição; a insegurança na raiz do capricho em querer vencer sem-

pre, a toda força; a luta permanente da interconcorrência, no regime político do capitalismo selva-

gem, no comércio e na indústria; as manifestações públicas; as multidões desvairadas; os quebra- 

-quebras; os linchamentos; os locais superpovoados; as favelas e bairros degradados; as prisões 
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superlotadas com excessos de presidiários espremidos; as aglomerações de delinquentes; a craco-

lândia; as manifestações carnavalescas públicas em Salvador, na Bahia; o estouro da boiada  

e a multidão amotinada; os esbarrões, encontrões e empurrões na rua cheia de gente; a abertura do 

caminho através dos cotovelos; os acotovelamentos durante as fúrias do pânico; os pisoteamentos 

fatais nas fugas da multidão desgovernada; o campo de guerra. 

 

Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a ausência 

da sinalética energética e parapsíquica pessoal; o desperdício da aplicação das energias conscien-

ciais (ECs) de modo evolutivamente ectópico. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo Holofilosofia-Principiologia-Autexperimentologia; o si-

nergismo autevolutivo comunicabilidade-intelectualidade-paraperceptibilidade; o sinergismo au-

tevolutivo vontade inquebrantável–intencionalidade cosmoética–autorganização eficaz; o siner-

gismo reflexão científica–autopesquisa evolutiva; o sinergismo descrenciológico autoquestiona-

mento-heteroquestionamento-omniquestionamento; o sinergismo pensamento focado–ânimo sere-

no; o sinergismo pensenização focada–conteúdo tarístico–expressão didática. 

Principiologia: o princípio megafocal; os princípios científicos fundamentais da Cons-

cienciologia; o princípio da descrença; o princípio filosófico patológico do Intolerantismo;  

o princípio patológico de talião; o princípio filosófico do Ignorantismo; os princípios constituti-

vos da vida moderna; o princípio do megafoco mentalsomático; o princípio da retroalimentação 

pensênica; o princípio anticosmoético de os fins justificarem os meios; o princípio evolutivo de 

não haver vagas limitadas à ascensão na Escala Evolutiva das Consciências. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) definindo o percentual de princí-

pios conscienciológicos integrados aos princípios pessoais; o CPC afinado ao Manual de Priori-

dades Pessoais; a detecção do código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria do megafoco existencial; a teoria do pensene; a teoria da Autopen-

senologia. 

Tecnologia: os princípios embasadores das técnicas de viver evolutivamente; a técnica 

de autorreflexão de 5 horas sobre a Conscienciologia; a técnica de aproveitamento máximo do 

tempo evolutivo; a técnica da agenda da autopensenização; a técnica do detalhismo conjugada  

à técnica da exaustividade; a técnica profilática de auto e heterencapsulamento; as técnicas es-

púrias de manipulação consciencial; as técnicas espúrias de dissimulação das autointenções. 

Voluntariologia: o princípio do voluntariado tarístico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; 

o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalso-

matologia; o laboratório conscienciológico do cosmograma; o laboratório conscienciológico do 

estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível dos Conscien-

ciólogos; o Colégio Invisível dos Consciencioterapeutas. 

Efeitologia: os efeitos evolutivos das autocríticas profundas; os efeitos autevolutivos 

dos pensamentos concentrados em resultados cosmoéticos; os efeitos autodesassediadores dos 

pensamentos preservados em rumo cosmoético; os efeitos inescondíveis da autopensenização co-

tidiana; os efeitos diagnósticos da dissecção holopensênica; os efeitos dos holopensenes no clima 

interconsciencial; o efeito halo das automanifestações mentaissomáticas; os efeitos dos cotovelo-

mas na raiz do holopensene pessoal acotovelador; os efeitos da superlotação na formação de ho-

lopensene acotovelador. 

Neossinapsologia: as neossinapses e paraneossinapses necessárias à teática dos princí-

pios megafocais conscienciológicos. 
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Ciclologia: o ciclo de desenvolvimento da Heuristicologia à Hermenêutica; o ciclo da 

autorreflexão heurística hipóteses–argumentos–contrargumentos; o ciclo assim-desassim; o ciclo 

sondagem-dissecção-cosmovisão; o ciclo análise-síntese; a incitação ao ciclo da vingança. 

Binomiologia: o binômio parapatológico autassédio-heterassédio; o binômio patológico 

megapensenidade doentia–holopensene acotovelador; o binômio amoralidade-imoralidade; a au-

sência do binômio comedimento-candura. 

Trinomiologia: o trinômio erronia-felonia-vilania; o trinômio astúcia-artimanha-em-

buste; o trinômio mal-dolo-ilegalidade; o trinômio egão-orgulho-inveja; o trinômio sexo-dinhei-

ro-poder. 

Antagonismologia: o antagonismo ortopensenidade / patopensenidade; o antagonismo 

conviviológico heterassistencialidade / evitabilidade; o antagonismo competição / cooperação;  

o antagonismo interassedialidade / interassistencialidade. 

Paradoxologia: o paradoxo de ganhar perdendo evolutivamente. 

Politicologia: a assistenciocracia. 

Legislogia: o anacronismo da lei da sobrevivência prevalente na conscin; a lei de 

Gérson. 

Fobiologia: a neofobia; a gnosiofobia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da nostomania da 

Baratrosfera; a síndrome do ostracismo. 

Maniologia: a dipsomania; a toxicomania; a nosomania. 

Mitologia: o mito da guerra justa; o mito de o herói precisar vencer a qualquer custo. 

Holotecologia: a patopensenoteca; a nosopensenoteca; a assistencioteca. 

Interdisciplinologia: a Holopensenologia; a Intencionologia; a Paraprofilaxiologia; a So-

ciologia; a Conviviologia; a Mesologia; a Proxêmica; a Parapatologia; a Anticosmoeticologia;  

a Nosografia; a Psiquiatria; a Consciencioterapia; a Subcerebrologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a isca hu-

mana inconsciente. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o indivíduo ainda primata; o homem-furão. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a fêmea humana ainda primata; a mulher-furona. 

 

Hominologia: o Homo obtusus; o Homo stultus; o Homo sapiens crudelis; o Homo sa-

piens regressivus; o Homo sapiens psychopathicus; o Homo sapiens amoralis; o Homo sapiens 

conflictuosus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: holopensene acotovelador eventual = a atmosfera pensênica ou ambiente 

intrafísico predominantemente doentio, por excesso de pessoas, gerando patopensenes, ou ideias 

anticosmoéticas, envolvendo a conscin inesperadamente em certos contingenciamentos humanos; 

holopensene acotovelador sistemático = a atmosfera pensênica ou ambiente intrafísico predomi-

nantemente doentio, por excesso de pessoas, gerando patopensenes, ou ideias anticosmoéticas, 

envolvendo a conscin de modo contínuo, inclusive com a intrusão de guias extrafísicos amau-

róticos, assediadores, satélites de assediadores e conseneres. 

 

Culturologia: a Multiculturologia da Holopensenologia; a cultura da competição. 
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Caracterologia. Eis, por exemplo, na ordem alfanumérica, 8 circunstâncias passíveis de 

acirrar o impulso competitivo das conscins incautas, constituindo evidentes holopensenes aco-

toveladores: 

1.  Casamento: as solteiras reunidas atropelando-se para alcançar o bouquet lançado pe-

la noiva. 

2.  Comércio: as consumidoras na loja, com estoque em liquidação, empurrando-se para 

conseguir os melhores produtos. 

3.  Espetáculo: os fãs, na beira do palco, chocando-se para enxergar melhor o show do 

ídolo ou popstar. 

4.  Esportes: os torcedores, na roleta do estádio, aglomerando-se para avançar primeiro  

e conseguir lugar privilegiado. 

5.  Gastronomia: os gulosos, em torno da mesa do buffet, esbarrando-se para pegar as 

iguarias mais apreciadas. 

6.  Jornalismo: os jornalistas, com gravadores e microfones em riste, digladiando-se pe-

la brecha de atenção do entrevistado ilustre. 

7.  Política: os políticos no palanque empurrando deseducadamente para ficarem fisica-

mente perto do candidato popular. 

8.  Transportes: os passageiros, no ponto de parada, amontoando-se à porta do veículo 

para entrar na frente e pegar assento. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o holopensene acotovelador, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Assinatura  pensênica:  Pensenologia;  Neutro. 

02.  Autopensenização  polifásica:  Pensenologia;  Neutro. 

03.  Carregamento  na  pensenidade:  Pensenologia;  Neutro. 

04.  Dissecção  holopensênica:  Holopensenologia;  Neutro. 

05.  Fôrma  holopensênica:  Pensenologia;  Neutro. 

06.  Holopensene  automimético:  Holopensenologia;  Nosográfico. 

07.  Holopensene  criativo:  Heuristicologia;  Homeostático. 

08.  Holopensene  desassediado:  Holopensenologia;  Homeostático. 

09.  Holopensene  perversor:  Holopensenologia;  Nosográfico. 

10.  Holopensene  saturado:  Holopensenologia;  Neutro. 

11.  Holopensenograma:  Holopensenologia;  Neutro. 

12.  Interassedialidade:  Grupocarmologia;  Nosográfico. 

13.  Linearidade  da  autopensenização:  Autopensenologia;  Homeostático. 

14.  Nosopensene:  Nosopensenologia;  Nosográfico. 

15.  Retropensenidade:  Pensenologia;  Neutro. 

 

TODO  AMBIENTE  INTRAFÍSICO  PREDOMINANTEMENTE  

DOENTIO,  POR  EXCESSO  DE  PESSOAS,  GERANDO  PATO-
PENSENES  E  IDEIAS  ANTICOSMOÉTICAS,  DEVE  SEMPRE  

SER  EVITADO  PELA  CONSCIÊNCIA  INTERMISSIVISTA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, vive em holopensene acotovelador? De modo 

esporádico ou permanente? Vai continuar assim? 
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H O L O P E N S E N E    A U T O C O E R C I V O  
( H O L O P E N S E N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O holopensene autocoercivo é a atmosfera pensênica de indivíduo, grupo 

ou ambiente, predominantemente sadia ou patológica, capaz de gerar na consciência a reação no-

sológica, emocional e singular de repressão da autexpressão. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição holo vem do idioma Grego, hólos, “to-

tal; completo; inteiro”. O vocábulo pensamento procede do idioma Latim, pensare, “pesar; exa-

minar; considerar; meditar”. Surgiu no Século XIII. A palavra sentimento deriva também do idi-

oma Latim, sentimentum, através do idioma Francês, sentiment, “sentimento; faculdade de rece-

ber as impressões físicas; sensação; conhecimento; fato de saber qualquer coisa; todo fenômeno 

da vida afetiva; emoção; opinião; bom senso”. Apareceu no Século XIV. O termo energia provém 

do idioma Francês, énergie, derivado do idioma Latim, energia, e este do idioma Grego, enérge-

ia, “força em ação”. Surgiu no Século XVI. O segundo elemento de composição auto provém do 

idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O termo coerção deriva do idioma Latim, coer-

cio ou coertio, “ação de reprimir, de refrear; constranger; obrigar”. Apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Holopensene autorrepressor. 2.  Holopensene autocoersor. 3.  Holo-

pensene autocastrador. 4.  Holopensene autopressor. 5.  Atmosfera autoinibidora. 6.  Ambiente 

autocerceador. 

Neologia. As 3 expressões compostas holopensene autocoercivo, holopensene autocoer-

civo intencional e holopensene autocoercivo não intencional são neologismos técnicos da Holo-

pensenologia. 

Antonimologia: 1.  Holopensene autolibertador. 2.  Holopensene autorrelaxante. 3.  Ho-

lopensene autodesassediante. 4.  Atmosfera aconchegante. 5.  Ambiente ansiolítico. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à Autodesassediologia. 

Coloquiologia: o ato de estar sem graça; o ato de ficar sem palavras; o ato de sentir-se 

amordaçado; o ato de considerar-se algemado; o ato de não saber onde colocar as mãos; o ato 

de perceber-se sem chão; o ato de apagar-se. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene autocoercivo; o holopensene pessoal inibido; os egopense-

nes; a egopensenidade; os grupopensenes castradores; a grupopensenidade; a resposta singular  

a padrões pensênicos; a pressão íntima provocada pelo holopensene; a diminuição da capacidade 

de pensenizar lucidamente; a autopensenidade lacunada por brancos mentais; as autorreprimendas 

excessivas em solilóquios silenciosos; a investigação de holopensenes autocoercitores; a identifi-

cação de holopensenes particularmente propícios ao desenvolvimento de autassédios. 

 

Fatologia: o autocerceamento da manifestação consciencial; a perda da espontaneidade; 

a queda no vigor físico e energético; o abatimento da força presencial; a autocensura de palavras  

e ações; o refreamento comportamental; o desconforto intraconsciencial; o malestar; a prostração 

antivoliciolínica; o sopitamento de emoções desordenadas; a brecha para a investida heterassedia-

dora; a delegação do controle da vida íntima; a tomada de consciência da autorresponsabilidade 

pela autocoerção; a averiguação da dificuldade pessoal na base do autassédio coercivo; o investi-

mento no autodesassédio; a melhoria do senso autocrítico; a reeducação consciencial com a su-

pressão de tendências autassediantes; a omniblindagem consciencial pró-autodesperticidade. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a reação de auten-

capsulamento patológico; o bloqueio de chacras; a anulação de parapercepções; a criação invo-

luntária de ambiente multidimensional favorecedor às inspirações e atuações assedidoras; a cons-

trução voluntária de contextos passíveis de fragilizar a consciência-alvo por assediadores extrafí-

sicos; o reconhecimento das situações e condições multidimensionais singularmente críticas ao 

incitamento de autassédios; o autoconhecimento permitindo a vigilância multidimensional auto-

defensiva; o empenho na autossuperação de traumas, atuais e multimilenares, propiciando a con-

quista gradativa da autodesassedialidade. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da retroalimentação holopensênica; o princípio da influên-

cia holopensênica permanente; o princípio da autonomia da vontade; o princípio do poder mag-

no da consciência sobre o próprio holossoma; o princípio de evoluir pelo contrafluxo da Socin 

Patológica; o princípio de a anulação do assédio assistir ao assediador por sustar-lhe mais en-

dividamentos interconscienciais; o princípio do bem-estar ser conquista íntima intransferível. 

Codigologia: os códigos familiares cerceadores da autexpressão; os códigos grupais 

coibidores do comportamento dos membros; os códigos culturais repressores; a heterocoersão 

calculada nos códigos mafiosos; as estratégias de heterossujeição nos códigos sociais baratrosfé-

ricos; o código pessoal de Cosmoética (CPC) incluindo o autorrespeito; o código grupal de Cos-

moética (CGC) abrangendo a defesa do direito à liberdade de expressão. 

Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas abarcando omissões deficitárias. 

Tecnologia: a autoimunização às técnicas espúrias de manipulação consciencial; as téc-

nicas energéticas; as técnicas de desassim; as técnicas de encapsulamento energético; as técnicas 

conscienciométricas; as técnicas consciencioterápicas; as técnicas de autodesassédio. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Despertologia; o laboratório 

conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Paragenética; o labora-

tório conscienciológico da Retrocogniciologia; o laboratório conscienciológico das técnicas pro-

jetivas; o laboratório conscienciológica da vida cotidiana; o labcon. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Despertologia; o Colégio Invisível da Consciencio-

metria; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Parapedagogia; o Co-

légio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisí-

vel da Proexologia. 

Efeitologia: o efeito criptonita dos autassédios; os efeitos assediantes de clima inter-

consciencial inamistoso; os efeitos assediadores do gelo interconsciencial; os efeitos da autoinse-

gurança no ato de coibir-se perante holopensenes; os efeitos de posturas de egocídio cosmoético 

na superação da timidez; os efeitos motivadores da opção pelo autodesassédio; os efeitos da au-

toconfiança na anulação de holopensenes coercivos. 

Neossinapsologia: o autoboicote à formação de neossinapses autodesassediadoras. 

Ciclologia: a perpetuação do ciclo vítima-algoz. 

Enumerologia: a reação de reprimir-se; a reação de constranger-se; a reação de acovar-

dar-se; a reação de calar-se; a reação de anular-se; a reação de excluir-se; a reação de sabotar-se. 

Binomiologia: o binômio dissecção holopensênica–autodiagnóstico; o binômio hipera-

cuidade holopensênica–prontidão autodesassediadora; o binômio atenção ininterrupta–autorre-

flexão continuada; o binômio autodesassédio-heterodesassédio; o binômio autassédio-autovitimi-

zação; o binômio intimidação do algoz–condescendência da vítima; o binômio desopressão intra-

consciencial–descontração interconsciencial; o binômio inautenticidade-bifrontismo. 

Interaciologia: a interação pressão holopensênica–pressão intraconsciencial. 

Trinomiologia: o trinômio passividade-submissão-imaturidade; o trinômio preconceito- 

-discriminação-inferiorização; o trinômio lavagem subcerebral–lavagem cerebral–lavagem pa-

racerebral; o trinômio autoconceito baixo–baixa autestima–autossujeição interconsciencial. 

Polinomiologia: o polinômio autoconfiança–autossegurança–autenticidade–autocoerên-

cia–autonomia consciencial. 
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Antagonismologia: o antagonismo bem-estar / malestar; o antagonismo holopensene 

desassediador / holopensene perversor; o antagonismo holopensene renovador / holopensene mi-

metizador; o antagonismo holopensene acolhedor / holopensene belicista; o antagonismo holo-

pensene omnipesquisístico / holopensene dogmático; o antagonismo holopensene universalista / 

holopensene sectário; o antagonismo holopensene interlúdico / holopensene baratrosférico. 

Paradoxologia: o paradoxo de a consciência embotar-se em ambientes sadios; o para-

doxo de a consciência ser capaz de minar as próprias forças; o paradoxo da consciência oprimi-

da por si mesma; o paradoxo de os excessos na defesa da autoimagem permitirem a intrusão 

assediadora; o paradoxo desassediador. 

Politicologia: as políticas antibullying. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada ao autodesassédio. 

Fobiologia: as fobias em geral. 

Sindromologia: a predominância de holopensenes autocoercivos na síndrome da timi-

dez; a síndrome da autossubestimação; a síndrome da autovitimização; a síndrome de Gabriela. 

Mitologia: os mitos familiares, sociais e culturais por detrás de autassédios. 

Holotecologia: a coerencioteca; a psicossomatoteca; a convivioteca; a conflitoteca;  

a belicosoteca; a epicentroteca; a despertoteca. 

Interdisciplinologia: a Holopensenologia; a Autodesassediologia; a Antivitimologia;  

a Despertologia; a Energossomatologia; a Conviviologia; a Mesologia; a Grupocarmologia;  

a Conscienciometria; a Interassistenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

peuta; o 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 pes-

quisador; o projetor consciente; o sistemata; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora extrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

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

peuta; a 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 pes-

quisadora; a projetora consciente; a sistemata; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autobsidiatus; o Homo sapiens conflictuosus; o Homo 

sapiens acriticus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens discer-

nens; o Homo sapiens desassediator. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: holopensene autocoercivo intencional = aquele propositadamente cons-

truído para exercer coerção sobre personalidades sugestionáveis, subjugadas à pressão dos hetero 

e autassédios; holopensene autocoercivo não intencional = aquele passível de ser singularmente 

coercivo para determinada personalidade, subjugada à pressão dos autassédios. 
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Culturologia: a cultura da autodesperticidade. 

 

Autassédio. A consciência ingênua, ao deparar-se com certa categoria de holopensene, 

pode ser levada ao aumento de tensões íntimas, constrangimentos e sentimentos de inferioridade, 

submetendo-se a autassédios recalcadores da expressão pessoal legítima. 

 

Caracterologia. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 20 condições passíveis de gerar 

a atuação autocoerciva em certo tipo de personalidades perante holopensene específico: 

01.  Assédio: o autassediado perante o assediador. 

02.  Autoculpa: o culpado inconfesso perante a vítima. 

03.  Casamento: o cônjuge tíbio perante o parceiro repressor. 

04.  Dinheiro: o necessitado inconformado perante o bilionário. 

05.  Ditadura: o popular domesticado perante o ditador. 

06.  Elitismo: o marginalizado ressentido perante a panelinha sectária. 

07.  Escravidão: o escravo resignado perante o senhor. 

08.  Ética: o corrupto perante a personalidade ilibada. 

09.  Fama: o fã perante a celebridade. 

10.  Filiação: o filho indolente perante os pais superprotetores. 

11.  Ignorância: o apedeuta inseguro perante o hiperespecialista jactante. 

12.  Medo: o indivíduo acovardado perante a pessoa agressiva. 

13.  Paixão: o apaixonado perante o ser amado. 

14.  Poder: o subalterno adulador perante o chefe. 

15.  Pompa: o maltrapilho ou mal vestido perante o trajado no rigor da moda e ocasião. 

16.  Protocolo: o adventício perante a dinâmica cerimonial desconhecida. 

17.  Realeza: o plebeu servil perante a autoridade monárquica. 

18.  Religião: o crente basbaque perante a autoridade religiosa. 

19.  Sexo: o carente emocional perante a conscin sexualmente exuberante. 

20.  Suntuosidade: o forasteiro vacilante perante o luxo e grandiosidade ambiental. 

 

Etiologia. O comportamento de autocoibição na presença de holopensenes pode ser deri-

vado de vivência traumática ou fixação comportamental de condição existencial pretérita, seja na 

vida atual ou retrovida. 

Personalidade. A distinção de personalidades formadoras de holopensenes autocoerci-

vos fornece dados sobre a natureza dos autassédios na raiz de tal resposta emocional. Além disso, 

permite vislumbrar os perfis de consciexes propícias a exercerem interferência doentia sobre si 

próprio. 

Heterassédio. Assediadores extrafísicos podem encontrar na predisposição patológica  

à autanulação, a oportunidade para debilitar a consciência incauta, buscando reeditar no presente 

circunstâncias similares às do passado, com o intuito de reativarem reações autocoercitivas. Inspi-

ram conscins imaturas a colaborar, muitas incientes do papel exercido. 

Autodesassédio. A admissão da própria responsabilidade pela autorrepressão permite  

a assunção dos traços pessoais favorecedores à atuação assediadora e do compromisso de minimi-

zá-los e até eliminá-los por meio de recins apropriadas. 

 

Terapeuticologia. Eis, listadas em ordem lógica, a sugestão de 6 tarefas passíveis de au-

xiliar na análise autocrítica dos autassédios por detrás das autocoerções e na definição de soluções 

para a extinção dessa conduta: 

1.  Identificação do agente. Inventarie as personalidades formadoras de holopensenes 

autocoercivos. 

2.  Categorização do estímulo. Verifique qual o estímulo alheio induz à autocoibição: 

atributo consciencial, ideia, sentimento, comportamento, ato e / ou condição existencial. 

3.  Especificação do gatilho. Analise o pensamento ou convicção pessoal na base da res-

posta emocional autoinibidora. 
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4.  Desconstrução do autassédio. Avalie as irracionalidades presentes no pensamento 

ou convicção pessoal autorrepressiva e construa contrargumentação pautada em conhecimentos 

evolutivos. 

5.  Conscientização de perdas. Analise o motivo pelo qual a reação autassediadora  

é permitida, contrapondo os pseudoganhos aos prejuízos existenciais e evolutivos. 

6.  Reeducação consciencial. Defina técnicas e / ou desenvolva neotécnicas a serem 

aplicadas em circunstâncias nas quais há a tendência a ocorrer reações autocoercivas. 

 

Liberdade. A autossustentação da autenticidade, transparência e coerência nas automa-

nifestações é resultado de autesforços para a garantia do próprio direito à livre expressão. 

Adaptação. Tal liberdade abrange a opção de conter e regrar comportamentos por meio 

de limites autoimpostos pelo autodiscernimento cosmoético, com o propósito de adequar-se a con-

junturas existenciais. 

Respeito. Essa postura não significa autocoibição e sim respeito, educação, prevenção  

e concessão cosmoética à boa convivência, demonstrando maturidade, lucidez evolutiva, flexibili-

dade pensênica, interassistencialidade cosmoética e traquejo no lidar com as diversificadas situa-

ções inerentes à vida humana. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o holopensene autocoercivo, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Antivitimologia:  Holomaturologia;  Homeostático. 

02.  Apreço  pela  autolucidez:  Autolucidologia;  Homeostático. 

03.  Autodesrespeito:  Autoconscienciometrologia;  Nosográfico. 

04.  Autovitimização:  Parapatologia;  Nosográfico. 

05.  Coerção  social:  Sociologia;  Nosográfico. 

06.  Dissecção  holopensênica:  Holopensenologia;  Neutro. 

07.  Holopensene:  Holopensenologia;  Neutro. 

08.  Holopensene  automimético:  Holopensenologia;  Nosográfico. 

09.  Holopensene  desassediado:  Holopensenologia;  Homeostático. 

10.  Holopensene  existencial:  Intrafisicologia;  Neutro. 

11.  Holopensene  perversor:  Holopensenologia;  Nosográfico. 

12.  Holopensenograma:  Holopensenologia;  Neutro. 

13.  Inferiorização  social:  Conviviologia;  Nosográfico. 

14.  Opção  pelo  autodesassédio:  Voliciologia;  Homeostático. 

15.  Ser  desperto:  Despertologia;  Homeostático. 

 

A  DESCOBERTA  DE  HOLOPENSENES  AUTOCOERCIVOS  

PERMITE  A  IDENTIFICAÇÃO  DE  AUTOFRAGILIDADES.  CO-
NHECÊ-LAS  E  FORTALECER-SE  CONSTROEM  AUTODEFE-
SAS  DIANTE  DE  PRESSÕES  AUTO  E  HETERASSEDIANTES. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, reconhece e categoriza os holopensenes gerado-

res de autorrepressões? Considera relevante o mapeamento de tais padrões pensênicos para a sus-

tentação da autodesperticidade? 

 

A. L. 
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H O L O P E N S E N E    A U T O M I M É T I C O  
( H O L O P E N S E N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O holopensene automimético é aquela atmosfera da vida intrafísica, condi-

cionada através de gerações, capaz de manter a repetição de experiências humanas iguais entre os 

membros da mesma família. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O elemento de composição holo vem do idioma Grego, hólos, “total; com-

pleto; inteiro”. O vocábulo pensamento procede do idioma Latim, pensare, “pensar; cogitar; for-

mar alguma ideia; pesar; examinar; considerar; meditar”. Surgiu no Século XIII. A palavra senti-

mento deriva também do idioma Latim, sentimentum, através do idioma Francês, sentiment, “sen-

timento; faculdade de receber as impressões físicas; sensação; conhecimento; fato de saber qual-

quer coisa; todo fenômeno da vida afetiva; emoção; opinião; bom senso”. Apareceu no Século 

XIV. O termo energia provém do idioma Francês, énergie, derivado do idioma Latim, energia,  

e este do idioma Grego, enérgeia, “força em ação”. Surgiu no Século XVI. O elemento de com-

posição auto vem do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O vocábulo mimético pro-

cede do mesmo idioma Grego, mimétikós, “que tem talento para imitar; imitador”, provavelmente 

por influência do idioma Francês, mimétique, “relativo ao mimetismo”. Apareceu no Século XX. 

Sinonimologia: 1.  Atmosfera pensênica automimética. 2.  Ambiente pensênico automi-

mético. 3.  Pensenosfera anacrônica. 4.  Pensenosfera conservadora. 5.  Holopensene obsoleto.  

6.  Holopensene fossilizante. 7.  Holopensene retrógrado. 

Neologia. As 3 expressões compostas holopensene automimético, holopensense automi-

mético duplista e holopensene automimético grupal são neologismos técnicos da Holopenseno-

logia. 

Antonimologia: 1.  Comunex. 2.  Vida extraterrestre. 3.  Atmosfera universalista. 

Estrangeirismologia: o Pensenarium; o Neopensenarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à autopensenização lúcida. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene automimético; o holopensene pessoal automimético; o ho-

lopensene grupal automimético; as fixações holopensênicas; a pressão holopensênica; os grupo-

pensenes; a grupopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; a base intrafísica saturada 

por autopensenizações específicas antigas. 

 

Fatologia: a natureza dos pensamentos da conscin; a natureza dos sentimentos da cons-

cin; a natureza das ações da conscin. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo pensênico da dupla evolutiva harmoniosa vivendo isola-

da em relação à família consanguínea. 

Principiologia: o princípio da retroalimentação pensênica cosmoética. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da Mimeticologia; a teoria da Autopensenologia. 
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Tecnologia: a técnica da assinatura pensênica; a técnica dos autopensenes a partir da 

predominância no pen. 

Voluntariologia: o holopensene de autoconsciencialidade evolutiva das Instituições 

Conscienciocêntricas (ICs). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico Serenarium; os laboratórios conscienciológicos antigos e saturados positiva-

mente pelas pensenizações específicas do CEAEC. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Pensenologia. 

Efeitologia: o efeito halo e grupal das automanifestações mentaissomáticas. 

Neossinapsologia: as neossinapses na condição de instrumentos de renovação dos ho-

lopensenes miméticos. 

Enumerologia: o filhinho da mamãe; a dependência física; a dependência funcional;  

a dependência afetiva; a dependência psíquica; a dependência social; o viver a reboque. 

Binomiologia: o binômio autopensenidade sadia–holopensene homeostático; o binômio 

patológico megapensenidade doentia–holopensene perverso. 

Interaciologia: a interação autopensene–holopensene; a interação holopensene femini-

no–holopensene masculino. 

Crescendologia: o crescendo holopensene infantil–holopensene adulto. 

Polinomiologia: o polinômio neopensenes-neoverpons-neoperspectivas-neoteorias. 

Antagonismologia: o antagonismo neopensenidade / retropensenidade; o antagonismo 

ortopensenidade / patopensenidade. 

Paradoxologia: o paradoxo ortopensenidade infantil da criança–patopensenidade ma-

dura do adulto. 

Politicologia: a cognocracia; a lucidocracia; a vulgocracia; a estatocracia; a burocra-

cia; a ideocracia; a papelocracia. 

Legislogia: a lei da autopensenização ininterrupta. 

Filiologia: a cosmopensenofilia. 

Holotecologia: a pensenoteca; a grafopensenoteca; a ortopensenoteca; a patopensenote-

ca; a cognoteca; a mentalsomatoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Holopensenologia; a Materpensenologia; a Grafopensenologia;  

a Mentalsomatologia; a Holomaturologia; a Parapercepciologia; a Intencionologia; a Autodiscer-

nimentologia; a Mesologia; a Sociologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

eletronótica; a isca humana inconsciente; a conscin robotizada. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar. 

 

Hominologia: o Homo sapiens holopensenomimeticus; o Homo sapiens holopenseno-

creator; o Homo sapiens inductorpensenicus; o Homo sapiens holopensenoperversus; o Homo 

sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens vigilans; o Homo 

sapiens epicentricus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: holopensene automimético duplista = o da dupla evolutivamente es-

tagnada; holopensene automimético grupal = o do grupo evolutivamente estagnado. 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

12046 

Culturologia: os idiotismos culturais; a cultura renovadora da holopensenidade cos-

moética evolutiva. 

Autorrevezamentologia. Há holopensenes automiméticos onde vivem conscins com au-

torrevezamentos primários quanto às experiências multiexistenciais ou multissomáticas. 

Sumotori. Exemplo didático de holopensene automimético: o sumotori, lutador do mile-

nar sumô, no Japão, filho de lutador também filho de outro lutador ancestral. 

Grupocarmologia. O holopensene automimético, obviamente, não existe sem o grupo 

de consciências alimentadoras no tempo e no espaço ou de vida em vida humana. 

Holopensenidade. Segundo a Parapatologia, existem inumeráveis holopensenes auto-

miméticos dispensáveis em todas as Socins. 

Consequências. No âmbito da Holocarmologia, o holopensene automimético acarreta, 

em muitos casos, a inseparabilidade evolutivamente doentia, a interprisão grupocármica, as 

seriéxis consanguíneas continuadas e a fixação da consciência, através dos séculos e milênios, ao 

ciclo multiexistencial da grupocarmalidade. 

Evitaciologia. Sob o enfoque da Parageneticologia, o holopensene automimético pode 

ser contornado ou evitado através das conquistas conscienciais acumuladas em experiências hu-

manas anteriores, manifestadas por intermédio das ideias inatas e da automaturidade. 

Autocriticologia. Pela Conscienciometrologia, a conscin pode avaliar a extensão e profun-

didade de todas as influências do holopensene familiar recebido ou do qual esteja submetida na con-

dição de vítima, empregando com autocrítica máxima, o conscienciograma e a Autoconscienciome-

trologia. 

Recin. Em Recexologia, a recin e a recéxis são práticas eficazes para libertar a conscin 

do holopensene automimético. 

Consanguinidade. Sob a ótica da Invexologia, o ato da saída de casa promovido pelo 

jovem, moça ou rapaz, deixando a família nuclear para abraçar o cumprimento da própria proéxis, 

ajuda sobremodo na libertação pessoal do doce jugo, tentação, envolvimento e acomodação pro-

vocados pelo holopensene automimético ilusório capaz de criar até a síndrome do canguru. 

 

Considerações. Eis, sobre o tema, 10 ponderações pertinentes, dispostas na ordem fun-

cional: 

01.  Paradoxo. Ocorre evidente paradoxo: na vida intrafísica, a matéria é mais densa ao 

soma; na vida extrafísica atrasada, os morfopensenes e os holopensenes são mais densos ao psi-

cossoma. Daí surgem graves conflitos interconscienciais e assistenciais. 

02.  Terra. A vida intrafísica é indispensável à evolução da consciência. Aqui se pode 

conviver com as conscins perturbadas sem se contagiar pelas perturbações alheias: os holopense-

nes conscienciais, pessoais, familiais, étnicos e tribais são mais rarefeitos. 

03.  Holopensene. Nas dimensões extrafísicas, quanto mais perturbado seja o holopen-

sene do ambiente – Comunidade Extrafísica – maior é a força do nivelamento por baixo, das 

consciências imersas ali por período mais ou menos extenso. 

04.  Pressão. Quanto mais tempo a consciência (consciex ou conscin projetada) perma-

necer no ambiente extrafísico, maior pressão holopensênica receberá forçando-a a ter pensenes 

iguais à média das consciexes-diapasão dando o tom real dos ponteiros do mentalsoma à maioria, 

ou seja: pensar, sentir e ter ECs do mesmo teor. 

05.  Renascimentos. Esta pode ser considerada a causa central e o objetivo essencial da 

premência dos renascimentos intrafísicos: conviver com as conscins enfermas, ajudando-as sem 

se igualar aos níveis inferiores de evolução. Extrafisicamente, isso torna-se impraticável, em pe-

ríodos mais longos, até para muitos dos amparadores extrafísicos. 

06.  Nível. De fato, a existência humana, por exemplo, na frente de luta do Rio de Janei-

ro, permite a você viver em meio aos assaltantes, traficantes, líderes e participantes de grupos de 

extermínio, sem se influenciar por esses elementos marginais e outros milhares de sociopatas. Há 

a separação natural para quem vive atento ao holopensene grupal. 

07.  Progresso. O Rio de Janeiro é, portanto, oportunidade evolutiva valiosa. Este autor- 

-coordenador viveu em Ipanema por quase 3 décadas, cuidando tão somente das pesquisas da 
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Projeciologia e da Conscienciologia. Na vida intraconsciencial ocorria algum progresso nos esfor-

ços libertários a contrafluxo, não obstante a decadência e perturbulência dominantes. 

08.  Embotamento. É improvável tal fato acontecer nas dimensões extrafísicas doentias 

porque vivenciando experiências ali, a consciência embota as percepções e decai em lucidez ou 

hiperacuidade. É extremamente difícil sustentar o nível por lá: a consciência não consegue se ex-

cluir das entropias máximas circunvolventes quando em comunexes baratrosféricas. 

09.  Epicon. A vida humana, mesmo com todo o funil do restringimento intrafísico, per-

mite o isolamento dentro do epicentrismo consciencial na multidimensionalidade. Daí surge  

o epicon ou a condição avançada do epicentrismo intermundos. 

10.  Intercessões. Isso explica porque as consciexes, mais despertas evolutivamente, não 

permanecem por muito tempo nas dimensões doentias ou sombrias. Ali, não conseguem manter 

alto nível de lucidez. Daí nascem as intercessões e visitações periódicas das consciexes mais evo-

luídas nos baixios extrafísicos mais atrasados evolutivamente. 

 

Enucleação. Há realidades humanas de interesse coletivo, incontroláveis, geradas por 

holopensenes anárquicos, caóticos, descentralizados, enucleados, ou seja, sem materpensenes fi-

xos, pelo menos até hoje, ao modo destas 6, dispostas na ordem alfabética: 

1. Biotecnologia. 

2. Engenharia genética. 

3. Globalização. 

4. Instabilidade financeira. 

5. Internet. 

6. Vírus de computador. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o holopensene automimético, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Agenda  de  autopensenização:  Pensenologia;  Homeostático. 

02.  Assinatura  pensênica:  Pensenologia;  Neutro. 

03.  Autopensenização  polifásica:  Pensenologia;  Neutro. 

04.  Carregamento  na  pensenidade:  Pensenologia;  Neutro. 

05.  Fôrma  holopensênica:  Pensenologia;  Neutro. 

06.  Grupopensene:  Materpensenologia;  Neutro. 

07.  Holopensene  perversor:  Holopensenologia;  Nosográfico. 

08.  Holopensene  saturado:  Holopensenologia;  Neutro. 

09.  Indutor  holopensênico:  Holopensenologia;  Homeostático. 

10.  Linearidade  da  autopensenização:  Autopensenologia;  Homeostático. 

11.  Materpensene:  Materpensenologia;  Neutro. 

12.  Materpensene  predominante:  Materpensenologia;  Neutro. 

13.  Neopensene:  Neopensenologia;  Neutro. 

14.  Retropensenidade:  Pensenologia;  Neutro. 

15.  Sintonia  holopensênica:  Holopensenologia;  Neutro. 

 

ATRAVÉS  DOS  IDIOTISMOS  CULTURAIS,  OS  HOLO-
PENSENES  AUTOMIMÉTICOS  IMPÕEM  INQUESTIONÁVEIS  

ATRASOS  EVOLUTIVOS  PARA  MILHÕES  DE  CONSCINS  

ROBOTIZADAS  EM  TODOS  OS  CONTINENTES  DA  TERRA. 
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, vive em holopensene automimético? Já renovou 

e prossegue renovando a estrutura da atmosfera onde vive? 
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H O L O P E N S E N E    B I B L I O G R Á F I C O  
(G R A F O P E N S E N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O holopensene bibliográfico é a atmosfera pensênica da conscin e / ou de 

ambientes intrafísicos, atratora e fixadora de pensenes consolidados relativos à escrita, leitura, 

produção, pesquisa, armazenamento, publicação, conservação, exposição e divulgação de artefa-

tos do saber, notadamente os livros.  

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição holo deriva do idioma Grego, hólos, “total; 

completo; inteiro”. O vocábulo pensamento procede do idioma Latim, pensare, “pensar; cogitar; 

formar alguma ideia; pesar; examinar; considerar; meditar”. Surgiu no Século XIII. A palavra 

sentimento provém do mesmo idioma Latim, sentimentum, sob a influência do idioma Francês, 

sentiment, “sentimento; faculdade de receber as impressões fisicas; sensação; conhecimento; fato 

de saber qualquer coisa; todo fenômeno da vida afetiva; emoção; opinião; bom senso”. Apareceu 

no Século XIV. O termo energia vem do idioma Francês, energie, derivado do idioma Latim, 

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

elemento de composição biblio vem do idioma Grego, biblion, “papel de escrever; carta; lousa; li-

vro”. O segundo elemento de composição grafia provém do idioma Grego, graphé, “escrita; es-

crito; convenção; documento; descrição”. A palavra bibliografia é oriunda do idioma Francês, bi-

bliographie, e surgiu no idioma Português em 1836. 

Sinonimologia: 1.  Holopensene bibliofílico. 2.  Atmosfera bibliográfica. 3.  Holopense-

ne centrado nos livros. 

Neologia. As 3 expressões compostas holopensene bibliográfico, retro-holopensene bi-

bliográfico e neo-holopensene bibliográfico são neologismos técnicos da Grafopensenologia. 

Antonimologia: 1.  Holopensene biblioclasta. 2.  Holopensene bibliofóbico. 

Estrangeirismologia: a condição atualizada do bibliophilon; o ex-libris; o leitmotiv do 

colecionador de livros; o Verbetarium; o Gesconarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à fôrma holopensênica bibliofílica. 

Coloquiologia: a conscin rato de biblioteca.  

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Bibliófilos 

atraem livros.  

Citaciologia: – No Egito  as bibliotecas eram chamadas ―tesouro dos rem dios da al-

ma‖. De fato é nelas que se cura a ignorância, a mais perigosa das enfermidades e a origem de 

todas as outras (Jacques Bénigne Bossuet, 1627–1704). 

Ortopensatologia: – “Livros.  No caminho da evolução consciencial, ninguém se livra 

dos livros”. “Os livros apresentam vertentes subjacentes no tempo: aqueles que escrevemos  

e publicamos em retrovidas humanas repercutem na vida atual”. 

Unidade. A unidade de medida do holopensene bibliográfico é o bibliopensene. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene bibliográfico; o holopensene da Bibliologia; o holopense-

ne pessoal bibliofílico; o materpensene do escritor; a fôrma holopensênica favorável da base físi-

ca do autor; os bolsões holopensênicos biliofílicos; o holopensene das grandes bibliotecas; a pen-

senidade carregada no pen; o holopensene atrator de livros; os grafopensenes; a grafopenseni-

dade; o holopensene da memória escrita da Humanidade; o holopensene do Holociclo; o holopen-

sene da Holoteca; o holopensene da Enciclopédia da Conscienciologia; o holopensene da Associ-

ação Internacional Editares; o materpensene da erudição e intelectualidade; a fixação multissecu-

lar da bibliopensenidade. 
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Fatologia: a coleção de livros raros; o interesse desde a infância pelas bibliotecas; o fato 

de ganhar, recorrentemente, obras escritas; o fato de os livros “caírem” nas próprias mãos; a doa-

ção de obras escritas; o mecenato na área editorial; o colecionismo bibliográfico; o ato de organi-

zar bibliotecas com livros descartados no lixo; a bibliofagia homeostática; a bibliognosia; a bibli-

opirataria; o bibliotismo; a sucessão nas editoras familiares; a Universidade do Livro, na Univer-

sidade Estadual Paulista (UNESP); o curso Leitura Lúcida (CEAEC); o curso Heterocrítica de 

Obra Útil (IIPC); os cursos Formação de Autores e Imersão na Escrita (UNIESCON); o curso 

Programa de Aceleração da Erudição (REAPRENDENTIA); o Programa Verbetografia (EN-

CYCLOSSAPIENS); a História do livro; a História da escrita; a História da leitura; a História das 

bibliotecas; a importância dos livros sobre os livros.  

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as retrovidas su-

cessivas em torno dos livros; o investimento dos amparadores extrafísicos no autorado tarístico;  

o autorrezamento multiexistencial por meio de gescons; a pangrafia; a hipótese do gruporreveza-

mento multiexistencial em torno das grandes enciclopédias; as disciplinas do Curso Intermissivo 

(CI) voltadas à produção de gescons esclarecedoras; a parapsicoteca; a ocorrência de sincronici-

dades contínuas sobre livros; a retrossenha holobiográfica grupal expressa no livro 500 Verbetó-

grafos da Enciclopédia da Conscienciologia. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autor-leitor; o sinergismo dos autores conscienciológi-

cos; o sinergismo das retrovidas com foco no autorado; o sinergismo holopensene bibliográfico–

–holopensene pessoal; o sinergismo escala de autores mentaissomáticos–Escala Evolutiva das 

Consciências. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio do exemplarismo pessoal 

(PEP) dos doadores de obras escritas. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria do autodidatismo; a teoria da erudição cultivada; a teática da acu-

mulabilidade; a teoria da serialidade existencial; a teoria da Holopensenologia. 

Tecnologia: a técnica da exaustividade; a técnica do colecionismo; a técnica do deta-

lhismo; a técnica do cosmograma; a técnica tertuliária; a técnica dos registros pessoais; a técni-

ca da leitura especializada; as técnicas de restauração de livros. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico relacionado à recepção, revisão, 

produção e publicação de conhecimento escrito; os voluntários da Holoteca. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Autoparageneticologia; o laboratório conscienciológico da Autorretrocog-

niciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível dos Verbetógra-

fos; o Colégio Invisível dos Autores da Conscienciologia; o Colégio Invisível dos Intermissivis-

tas; o Colégio Invisível da Assistenciologia. 

Efeitologia: os efeitos otimizadores do holopensene bibliográfico; os efeitos das visitas 

assíduas às bibliotecas; o efeito potencializador da qualificação da biblioteca pessoal; o efeito 

na Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) na autoria de livro conscienciológico. 

Neossinapsologia: as neossinapses oriundas da leitura de nova obra tarística. 

Ciclologia: o ciclo de vida útil do livro; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da ativi-

dade. 

Enumerologia: o apreço pelas palavras; o apreço pela escrita; o apreço pelos livros;  

o apreço pelas livrarias; o apreço pelas bibliotecas; o apreço pela erudição; o apreço pela grafota-

res. O papiro; o pergaminho; o códice; o papel; a tipografia; a impressora; o e-book. 

Binomiologia: o binômio editor-autor; o binômio revisor-escritor; o binômio leitor-re-

senhador; o binômio livreiro-consumidor; o binômio matriz materpensênica–matriz holopensêni-

ca;  o binômio acervo impresso–acervo digital. 
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Interaciologia: a interação dos recebimentos recomendada ao intermissivista; a intera-

ção erudição–liberdade de pensamento. 

Crescendologia: o crescendo da aquisição de livros; o crescendo verbete-livro; o cres-

cendo do colecionismo de obras escritas; o crescendo escriba-neoverbetógrafo; o crescendo Re-

nascimento-Conscienciologia.  

Trinomiologia: o trinômio motivação-trabalho-lazer aplicado à auterudição; o trinômio 

sebo-livraria-megastore. 

Polinomiologia: o polinômio revista-jornal-livro-enciclopédia; o polinômio ler-escre-

ver-revisar-publicar. 

Antagonismologia: o antagonismo Holoteca / biblioteca convencional. 

Paradoxologia: o paradoxo de a doação de livros pela conscin, poder ampliar o holo-

pensene pessoal bibliográfico. 

Politicologia: a democracia do conhecimento representada pela produção de livros em 

larga escala; a bibliocracia; a cognocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço dos escritores tarísticos. 

Filiologia: a bibliofilia; a leiturofilia; a cogniciofilia; a mentalsomatofilia; a intelecto-

filia. 

Fobiologia: a bibliofobia. 

Maniologia: o aspecto favorável da bibliomania. 

Mitologia: o mito de o livro impresso estar com os dias contados. 

Holotecologia: a cognoteca; a biblioteca; a lexicoteca; a encicloteca; a mnemoteca;  

a evolucioteca; a Holoteca. 

Interdisciplinologia: a Grafopensenologia; a Conscienciografologia; a Holopensenolo-

gia; a Seriexologia; a Mentalsomatologia; a Bibliotecologia; a Bibliotecnologia; a Biblio-Histo-

riografia; a Bibliologia; a Autopesquisologia; a Intermissiologia; a Retrocogniciologia; a Erudi-

ciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

al; a conscin enciclopedista; a conscin autora. 

 

Masculinologia: o colecionador; o bibliófilo; o blibliopola; o antibiblioclasta o biblio-

clépta; o verbetólogo; o escritor; o holotecário; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a colecionadora; a bibliófila; a blibliopola; a antibiblioclasta; a biblio-

clépta; a verbetóloga; a escritora; a holotecária; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de 

ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens bibliographicus; o Homo sapiens bibliophilicus; o Homo 

sapiens rationabilis; o Homo sapiens cognitor; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens intel-

lectus; o Homo sapiens encyclopaedicus; o Homo sapiens lexicographus; o Homo sapiens holo-

thecarius. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: retro-holopensene bibliográfico = o da consciência autora de livros no 

Século XII; neo-holopensene bibliográfico = o da consciência autora de livros tarísticos no Século 

XXI.  

 

Culturologia: a Multiculturologia; a cultura da Erudiciologia Evolutiva; a cultura da 

polimatia. 
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Curiosologia. O edifício da Biblioteca Pública de Kansas City, nos Estados Unidos, pos-

sui na fachada 22 lombadas gigantes de livros, com 7,5 metros de altura por 2,70 metros de largu-

ra, reproduzindo títulos de obras significativas em diferentes áreas da cultura. Entre eles “A Re-

pública”, de Platão (   –3   a. e. c.) e “Romeu e Julieta” de William Shakespeare (1   – 

–1616). 

Acervologia. O empresário e bibliófilo brasileiro José Ephim Mindlin (1914–2010) cole-

cionou livros raros por mais de 80 anos, adquirindo a primeira obra do gênero aos 13 anos. Em 

2006, doou o renomado acervo à Universidade de São Paulo (USP), nomeada de Biblioteca Bra-

siliana Guita e José Mindlin (BBM), com aproximadamente 60 mil volumes. 

 

Tipologia. Segundo a Seriexologia, eis, em ordem alfabética, por exemplo, 36 diferentes 

atividades desenvolvidas em ressomas sucessivas, não excludentes, passíveis de contribuir na 

construção do holopensene bibliográfico da conscin: 

01.  Alfarrabista: o vendedor de livros usados, alfarrábios; o colecionador e leitor de al-

farrábios. 

02.  Bibliotecário. 

03.  Cerzidor: o compilador de textos alheios; aquele que “costura” livros. 

04.  Colecionista. 

05.  Colorista: o autor de descrições literárias pictóricas; quem colore livros. 

06.  Compilador. 

07.  Copista. 

08.  Crítico literário. 

09.  Dicionarista. 

10.  Editor. 

11.  Encardenador. 

12.  Enciclopedista. 

13.  Escriba. 

14.  Fabulista: o autor de fábulas. 

15.  Ficcionista. 

16.  Folhetinista: o autor de folhetins. 

17.  Foliculário: o autor de folhetos. 

18.  Gazetista: o jornalista. 

19.  Ilustrador: quem ilustra livros. 

20.  Impressor. 

21.  Literato: o autor de literatura. 

22.  Livreiro. 

23.  Novelista: o autor de novelas. 

24.  Paginador: quem monta as páginas do livro. 

25.  Panfletista: o autor de panfletos e de obras panfletárias. 

26.  Papirólogo: quem escreve e / ou estuda papiros. 

27.  Pergaminheiro: quem produz pergaminhos. 

28.  Poeta. 

29.  Prefaciador.  

30.  Prosador: o autor de prosa. 

31.  Rabiscador: o escrevinhador. 

32.  Restaurador. 

33.  Revisor.  

34.  Tipógrafo. 

35.  Tradutor. 

36.  Vocabularista: o organizador de vocabulários. 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o holopensene bibliográfico, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Acumulabilidade:  Experimentologia;  Neutro. 

02.  Administração  da  vida  intelectual:  Experimentologia;  Homeostático. 

03.  Autodileção  paragenética:  Filiologia;  Neutro. 

04.  Bibliofilia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

05.  Bibliologia: Mentalsomatologia;  Homeostático. 

06.  Bibliopola:  Intrafisicologia;  Neutro. 

07.  Bibliotáfio:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

08.  Biblioteca:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

09.  Fôrma  holopensênica:  Pensenologia;  Neutro. 

10.  Holopensene:  Holopensenologia;  Neutro. 

11.  Holopensene  existencial:  Intrafisicologia;  Neutro. 

12.  Holopensenofilia  pessoal:  Holobiografometria;  Neutro.  

13.  Holopensenograma:  Holopensenologia;  Neutro. 

14.  Intelecção:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

15.  Leiturofilia  crítica:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

 

A  CONSTRUÇÃO  DO  HOLOPENSENE  BIBLIOGRÁFICO 
PESSOAL  RESULTA  DE  INÚMERAS  RETROVIVÊNCIAS 

DEDICADAS  AOS  LIVROS,  ENTRE  ELAS  A  DE  AUTOR, 
CONDIÇÃO  A  SER  ATUALIZADA  A  CADA  NEORRESSOMA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite a importância de construir ou identificar 

o próprio holopensene bibliográfico? Os livros constituem a modalidade de objeto mais numerosa 

na própria base física? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Darnton, Robert; A Questão dos Livros: Passado, Presente e Futuro (The Case for Books: Past, Present 

and Future); trad. Daniel Pellizari; 232 p.; 10 caps.; 22 refs.; ono.; 1 website; 20,5 x 14 cm; br.; Companhia das Letras; 

São Paulo, SP; 2010; páginas 146 a 219. 
2.  Sertillanges, A.-D.; A Vida Intelectual: Seu Espírito, suas Condições, seus Métodos (La Vie Intellectuelle: 

son Esprit, ses Conditions, ses Méthodes); trad. Lilia Ledon da Silva; revisões Jessé de Almeida Primo; & Liliana Cruz; 

200 p.; 9 caps.; 1 microbiografia; 25 x 18 cm; br.; É Realizações; São Paulo, SP; 2010; páginas 21 a 30 e 47 a 66. 
3.  Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800  

p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; 

glos. 6.476 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas 
lexicográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; 

páginas 987 e 988. 

 

E. M. M. 
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H O L O P E N S E N E    C O N S C I E N C I A L    T E R A P Ê U T I C O  
( A S S I S T E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O holopensene consciencial terapêutico é a atmosfera pensênica da consci-

ência, intra ou extrafísica, harmônica, benevolente, pacificada, prudente, serena e fraterna, cuja 

atuação favorece o reequilíbrio, a reabilitação ou a cura de outrem, em diferentes situações e ne-

cessidades. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia.  O elemento de composição holo vem do idioma Grego, hólos, “total; com-

pleto; inteiro”. O vocábulo pensamento procede do idioma Latim, pensare, “pensar; cogitar; for-

mar alguma ideia; pesar; examinar; considerar; meditar”. Surgiu no Século XIII. A palavra senti-

mento deriva também do idioma Latim, sentimentum, através do idioma Francês, sentimento, 

“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 Sé-

culo XIV. O termo energia provém do idioma Francês, énergie, derivado do idioma Latim, ener-

gia, e este do idioma Grego, enérgeia, “força em ação”. Surgiu no Século XVI. O vocábulo cons-

ciência vem do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pes-

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

Apareceu no Século XIII. A palavra terapêutico procede do idioma Grego, therapeutikós, “que se 

refere ao cuidado e tratamento de doenças”, e este de therapeúo, “curar; tratar; cuidar”. Surgiu no 

Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Holopensene homeostático reabilitador. 2.  Atmosfera pensênica tera-

pêutica. 3.  Aura terapêutica. 4.  Holopensene consciencial curativo. 5.  Holopensene consciencial 

diligente. 6.  Atmosfera pensênica equilibradora. 

Neologia.  As 3 expressões compostas holopensene consciencial terapêutico, holopen-

sene consciencial terapêutico primário e holopensene consciencial terapêutico avançado são 

neologismos técnicos da Assistenciologia. 

Antonimologia: 1.  Holopensene consciencial doentio. 2.  Atmosfera pensênica adoe-

cedora. 3.  Holopense consciencial perturbador. 4.  Holopensene consciencial antiassistencial.  

5.  Holopensene consciencial negligente. 6.  Atmosfera pensênica desequilibrada. 7.  Pensenosfe-

ra egoica. 

Estrangeirismologia: o Pensenarium; a life in harmony; o upgrade assistenciológico;  

o plus ultra na doação de energias; a délicatesse das energias amparadoras; o curricululum vitae 

assistencial; as manifestações sadias da conscientia assistens. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à influenciabilidade holopensênica da conscin assistencial. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Ortopense-

nidade: manifestação terapêutica. Assistência requer harmonia. 

Citaciologia. A serenidade de espírito é um bem precioso, a ser constantemente cuidado 

(princípio estóico). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene consciencial terapêutico; o holopensene pessoal interassis-

tencial; o holopensene do cuidador nato; a atmosfera holopensênica da confiança; a pensenosfera 

sadia; o ato de pensenizar naturalmente assistencial; o holopensene pessoal altruísta; o holopense-

ne pró-assistencial; o holopensene da megafraternidade; a harmonia holopensênica evocando es-

pontaneamente os amparadores extrafísicos; o holopensene terapêutico predispondo à conquista 

do trabalho assistencial em interação com a equipex; a qualificação do ambiente proporcionado 

pelo holopensene positivo; o holopensene ponderador; o holopensene benigno predispondo à con-
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dição de serenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; a estabilidade do holopensene 

pessoal; a linearidade pensênica; o predomínio da ortopensenização; a higidez autopensênica con-

tínua; a paragenética assistencial influenciando diretamente no holopensene consciencial; o holo-

pensene assistencial proveniente de saldos seriexológicos positivos; a superação do holopensene 

entrópico pela melhoria da pensenidade patológica cronicificada; a eutimia pensênica; a autopen-

senização acolhedora; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; a autopensenização multidimen-

sional. 

 

Fatologia: a harmonia existencial provocadora de bem-estar alheio; o gabarito assisten-

cial refletido em posturas terapêuticas; a autodeterminação assistencial; a imperturbabilidade 

emocional nas condutas assistenciais; a pacificação íntima atuando de modo terapêutico no mo-

mento da passagem de informações impactantes; o silêncio terapêutico; o perfil da conscin natu-

ralmente assistencial;  o bem-estar pessoal inspirando a solidariedade; o ritmo harmonioso do tra-

balho pessoal repercutindo no trabalho grupal; a acalmia e a eutimia mantendo a pacificação pes-

soal exemplarista; a capacidade de influenciar positivamente na recomposição das conscins en-

fermas; a discrição no momento da realização da assistência; a força presencial homeostática in-

fluenciando positivamente os ambientes entrópicos; a capacidade de proporcionar acalmia em 

momentos de conflitos pessoais alheios por meio da priorização da assistência; a ausência de la-

bilidade emocional; o equilíbrio assistencial mantido em meio à adversidade; a serenidade visível; 

o senso de responsabilidade quanto ao bem-estar consciencial geral; a autoprontidão assistencial 

em contextos variados; o potencial consciencial aplicado em prol do melhor para todos; a convi-

vialidade harmoniosa; a isenção interassistencial; a ponderação; a ausência de posturas reativas 

perante a situações conflituosas; o contato multimilenar com a prática assistencial refletindo na 

postura atual; a tranquilidade íntima inspiradora. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o hábito natural de 

exteriorizar energias positivas para todos; o emprego das energias conscienciais na melhoria dos 

ambientes; a autodiscriminação energética; a prontidão assistencial advinda das energias terapêu-

ticas; a autequilibração bioenergética reverberando no contexto vivenciado; a aura de benevo-

lência da conscin; o estado de megaeuforização; a descontaminação das energias conscienciais 

(ECs); a ausência de energias antipáticas gravitantes; a sintonia firmada com os amparadores;  

a aplicação das energias pacificadoras de maneira sigilosa; o domínio das energias conscienciais 

visando a melhora do desempenho terapêutico aos assistidos; o campo energético límpido; a par-

ceria diária com a equipex assistencial; o contexto parassanitário; a ectoplasmia; a potencializa-

ção da ectoplasmia; o campo energético interassistencial multidimensional; a utilização do ma-

crossoma enquanto potencializador da força presencial nos cuidados aos doentes; a atmosfera 

exemplar das comunexes evoluídas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo higiene consciencial–amparabilidade facilitada; o siner-

gismo holopensene assistencial–amparo extrafísico; o sinergismo assistência cosmoética–habili-

dade energética; o sinergismo intencionalidade equilibrada–ausência de conflitos; o sinergismo 

pacificação íntima–blindagem energética. 

Principiologia: o princípio dos contágios holopensênicos; o princípio da ortopenseniza-

ção; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da imperturbabilidade para manu-

tenção da atmosfera sadia; o princípio de o menos doente assistir ao mais doente; o princípio da 

interassistencialidade evolutiva; o princípio da qualificação da quantidade; o princípio do uni-

versalismo; o princípio da megafraternidade. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) auxiliando na qualificação da auto-

pensenização consciencial; o código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria do amparo interconsciencial; a teoria da fôrma holopensênica 

pessoal; a teoria do Homo sapiens sereninissimus. 
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Tecnologia: a técnica do estado vibracional; a técnica de priorizar a assistência; a téc-

nica do acoplamento áurico; a técnica da desassim; a técnica do arco voltaico; a técnica da pro-

jecioterapia; a técnica de viver evolutivamente equilibrado; a técnica de viver bioenergetica-

mente alerta, sem ansiosismo. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional;  

o laboratório conscienciológico da sinalética energética e parapsíquica; o laboratório conscien-

ciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o la-

boratório conscienciológico Serenarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Pensenolo-

gia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Energossomatologia; o Colé-

gio Invisível da Despertologia. 

Efeitologia: o efeito terapêutico das energias positivas; o efeito potencializador da as-

sistência através da melhora holopensênica; o efeito da psicosfera sadia na melhoria de holopen-

senes de ambientes; os efeitos harmonizadores da assepsia energética; o efeito das acumulações 

harmonizadas; os efeitos reverberantes do holopensene individual nos holopensenes ambientais. 

Ciclologia: o ciclo energético assistencial absorção-exteriorização; o ciclo pensenidade 

equilibrada–holopensene saudável. 

Enumerologia: o assistente empático; o assistente exemplarista; o assistente da saúde;  

o assistente conscienciofílico; o assistente cosmoético; o assistente cosmovisiológico; o assis-

tente inegoico. O padrão energético sadio; o padrão energético pacificador; o padrão energético 

acolhedor; o padrão energético tranquilizador; o padrão energético traforista; o padrão energé-

tico desassediador; o padrão energético sobrepairador. 

Binomiologia: o binômio cosmoética–força presencial; o binômio serenidade-benigni-

dade; o binômio assim-desassim; o binômio pacificação íntima–atuação terapêutica. 

Interaciologia: a interação pensene-holopensene; a interação autodesassédio-hetero-

desassédio; a interação responsabilidade–disponibilidade assistencial; a interação holopensene 

pessoal–holopensene grupal; a interação com as comunexes assistenciais avançadas. 

Crescendologia: o crescendo holopensene consciencial assediado–holopensene consci-

encial desassediado; o crescendo holopensene consciencial turbulento–holopensene consciencial 

pacificado. 

Trinomiologia: o trinômio holopensene empático–acessibilidade–interassistência faci-

litada; o trinômio atenção-educação-paciência; o trinômio eutimia-ponderação-exemplarismo;  

o trinômio qualidade pensênica–limpeza do ambiente–assistência potencializada; o trinômio cos-

moética teática–força presencial–autoridade moral; o trinômio autopensenidade positiva–desem-

penho terapêutico; o trinômio holopensene assistencial veterano–amparo de função ampliado– 

–equipex especializada. 

Polinomiologia: o polinômio acolhimento–orientação–encaminhamento–follow up; a har-

monização holossomática pelo polinômio perceber a respiração–acalmar as emoções–serenar  

a mente–aquietar as bioenergias. 

Antagonismologia: o antagonismo irritabilidade / homeostasia assistencial; o antago-

nismo saúde / doença; o antagonismo harmonia  / desarmonia; o antagonismo altruísmo / egoís-

mo; o antagonismo positividade / queixume; o antagonismo bom humor / mau humor; o antago-

nismo holopensene pacificador / holopensene bélico; o antagonismo psicosfera doadora / psicos-

fera receptora. 

Paradoxologia: o paradoxo da assistência sem palavras; o paradoxo do acolhimento 

frente às energias negativas; o paradoxo de quanto maior a harmonia intraconsciencial, maior  

o contato interassistencial com a desarmonia; o paradoxo da frieza assistencial cosmoética. 

Politicologia: a assistenciocracia; a cosmoeticocracia; a lucidocracia. 

Legislogia: a lei da empatia; a lei da interassistencialidade consciencial; a lei do maior 

esforço na conquista da imperturbabilidade cosmoética. 

Filiologia: a assistenciofilia; a interassistenciofilia; a harmoniofilia; a traforofilia; a ener-

gofilia; a evoluciofilia; a parapercepciofilia. 
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Fobiologia: a assistenciofobia; a interaciofobia; a energofobia. 

Mitologia: o mito da privacidade pensênica; o mito de a assistência só ser realizada  

a partir da fala. 

Holotecologia: a assistencioteca; a cosmoeticoteca; a pensenoteca; a ortopensenoteca;  

a energeticoteca; a pacificoteca; a convivioteca; a teaticoteca; a despertoteca. 

Interdisciplinologia: a Assistenciologia; a Holopensenologia; a Evoluciologia; a Inte-

rassistenciologia; a Amparologia; a Homeostaticologia; a Eutimologia; a Harmoniologia; a Cos-

moeticologia; a Ortopensenologia; a Intencionologia; a Coerenciologia; a Parapercepciologia;  

a Convivenciologia; a Autodiscernimentologia;  a Autodesassediologia; a Despertologia; a Sere-

nologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin homeostática; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a consciên-

cia acolhedora; o ser desperto; o ser interassistencial; a personalidade equilibrada. 

 

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

cadista 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 reeduca-

dor; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existen-

cial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepcio-

logista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário;  

o tocador de obra; o homem de ação; o epicon. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

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

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

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a epicon. 

 

Hominologia: o Homo sapiens holopensenocreator; o Homo sapiens harmonicus; o Ho-

mo sapiens Therapeuticus; o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens interassistentialis;  

o Homo sapiens affectuosus; o Homo sapiens benevolens; o Homo sapiens fraternus; o Homo sa-

piens cosmoethicus; o Homo sapiens desassediator;  o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens 

lucidus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: holopensene consciencial terapêutico primário = o da consciência  man-

tendo períodos predominantemente homeostáticos nas manifestações assistenciais diárias; holo-

pensene consciencial terapêutico avançado = o da consciência apresentando postura permanen-

temente homeostática nas manifestações diárias, em qualquer dimensão existencial. 

 

Culturologia: a cultura da interassistencialidade; a cultura da Harmoniologia; a cul-

tura dos cuidadores e dos assistidos; a cultura da desassedialidade interconsciencial; a cultura 

da Autoinconflitologia; a cultura da pacificação universal. 
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Assepsia. Diante da Energossomatologia, o holopensene consciencial terapêutico apre-

senta efeito propulsor da assistência, devido à melhora gerada no ambiente, harmonizando o local 

mediante a assepsia energética. 

Cosmoética. Sob a ótica da Intencionologia, o assistente com holopensene consciencial 

terapêutico pode influenciar positivamente no andamento do tratamento de doença, pelo diálogo  

e aproximação com o assistido, ao manter a autointencionalidade cosmoética. 

Terapêutica. Perante a Homeostaticologia, o holopensene consciencial terapêutico mos-

tra-se atuante quando possibilita o equilíbrio e coerência intra e interconsciencial, agindo nos 

mais variados contextos e necessidades de conscins e consciexes. 

Atuação. Dentro da Terapeuticologia, nos estudos do antagonismo saúde / doença, eis  

6 situações marcantes, enumeradas na ordem alfabética, nas quais o holopensene consciencial te-

rapêutico exerce, de modo discreto mas pontual, atuações assistenciais: 

1.  Ambientes. Melhora silenciosa de locais conturbados, fato comum em Unidades de 

Terapia Intensiva. 

2.  Assistência. Preparação de ambiente para a realização de determinada assistência. 

3.  Grupos. Favorecimento da harmonização e mediação do equilíbrio em grupos especí-

ficos, nos momentos de decisões críticas. 

4.  Emoções. Influência direta de emoções equilibradas nos trabalhos com pacientes psi-

quiátricos. 

5.  Pensenidade. Facilitação do esclarecimento e ampliação do raciocínio, influindo po-

sitivamente na pensenidade alheia. 

6.  Refazimento. Sensação de refazimento em consciências apresentando algum malestar, 

incluindo problemas físicos. 

 

Conquista. Para quem deseja alcançar a condição do holopensene consciencial terapêu-

tico, importa iniciar os investimentos na qualificação pessoal, buscando desenvolver pelo menos 

9 atributos, enumerados na ordem alfabética: 

1.  Antirritabilidade: a superação da irascibilidade, eliminando comportamentos anta-

gônicos ao trabalho com a saúde das demais consciências. 

2.  Assistencialidade: a vontade sincera de assistir, sem segundas intenções ou possíveis 

benefícios pessoais. 

3.  Autoinconflitividade: a postura anticonflitiva mediante problemas pessoais, já iden-

tificados e em processo de resolução, evitando possíveis autassédios e, consequentemente, hete-

rassédios. 

4.  Cosmoética: a ética ampliada, a reflexão sobre a moral cósmica, multidimensional,  

além da moral social e intrafísica. 

5.  Disponibilidade assistencial: o abertismo e disponibilidade para ajudar, auxiliar ou 

amparar a todos os tipos de consciências enfermas, apresentando-se livre de preconceitos ou sec-

tarismos. 

6.  Empatia: a receptividade expressa nas energias acolhedoras, capaz de compreender  

os sentimentos e as reações das pessoas. 

7.  Harmonia íntima: a condição de equilíbrio pessoal proporcionando maior pondera-

ção nos momentos de agitação e estresse. 

8.  Imperturbabilidade: a serenidade ortocentrada, autoconsciente e inabalável, man-

tendo a harmonia, intra e extrafisicamente, com os compassageiros evolutivos e o Cosmos. 

9.  Ortopensenidade: a qualidade e a manutenção da autopensenidade com o predomí-

nio constante de ortopensenes. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o holopensene consciencial terapêutico, indicados para 
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a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens 

interessados: 

01.  Assepsia  energética:  Paraassepsiologia;  Homeostático. 

02.  Bússola  intraconsciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

03.  Empatia  receptiva:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

04.  Éthos  assistencial:  Assistenciologia;  Homeostático. 

05.  Eutimia:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

06.  Exemplo  silencioso:  Exemplologia;  Homeostático. 

07.  Força  presencial:  Intrafisicologia;  Neutro. 

08.  Harmonia  existencial:  Harmoniologia;  Homeostático. 

09.  Hiperacuidade  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

10.  Holopensene  desassediado:  Holopensenologia;  Homeostático. 

11.  Holopensene  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

12.  Integridade  consciencial:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

13.  Omnicatálise  serenológica:  Serenologia;  Homeostático. 

14.  Ortótes:  Ortopensenologia;  Homeostático. 

15.  Pensenosfera:  Pensenologia;  Neutro. 

 

O  HOLOPENSENE  CONSCIENCIAL  TERAPÊUTICO  É  CON-
DIÇÃO  INEVITÁVEL  À  CONSCIÊNCIA  FRATERNA  E  COS-
MOÉTICA,  TORNANDO-A  NATURALMENTE  PATROCINA-

DORA  DA  HOMEOSTASIA  EM  CONTEXTOS  ASSISTENCIAIS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já considera a possibilidade do holopensene 

pessoal influir de maneira equilibradora e terapêutica nos feitos assistenciais diários? Consegue 

manter esse padrão nas relações interassistenciais mais diversificadas? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Dossey, Larry; Reinventando a Medicina: Transcendendo o Dualismo Mente-Corpo para uma Nova Era 

de Cura (Reinventing Medicine); trad. Milton Chaves de Almeida; 208 p.; 6 caps.; 1 abrev.; 8 citações; 5 enus.; 1 micro-

biografia; 9 siglas; 1 tab.; posf.; 283 notas; 23 x 16 cm; br.; 10a Ed.; Cultrix; São Paulo, SP; 2007; páginas 43 a 45. 
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H O L O P E N S E N E    C R I A T I V O  
( HE U R I S T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O holopensene criativo é o ambiente intrafísico, pessoal, fixador do conjun-

to de pensenes especializados, mais preparados ou adequados para o surgimento das neoconcep-

ções e criatividades derivadas do mentalsoma da conscin lúcida. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição holo vem do idioma Grego, hólos, “total; com-

pleto; inteiro”. O vocábulo pensamento procede do idioma Latim, pensare, “pensar; cogitar; for-

mar alguma ideia; pesar; examinar; considerar; meditar”. Surgiu no Século XIII. A palavra senti-

mento deriva também do idioma Latim, sentimentum, através do idioma Francês, sentiment, “fa-

culdade de receber as impressões físicas; sensação; conhecimento; fato de saber qualquer coisa; 

todo fenômeno da vida afetiva; emoção; opinião; bom senso”. Apareceu no Século XIV. O termo 

energia provém do idioma Francês, énergie, derivado do idioma Latim, energia, e este do idioma 

Grego, enérgeia, “força em ação”. Surgiu no Século XVI. O vocábulo criativo vem do idioma La-

tim, creare, “produzir; fazer brotar; dar existência; gerar; fazer aumentar; fazer crescer; criar”. 

Apareceu no Século XX. 

Sinonimologia: 1.  Pensenarium criativo. 2.  Incubadora de neoideias. 3.  Útero mental-

somático. 4.  Cantinho criativo do Cosmos. 5.  Holopensene grafogênico. 6.  Holopensene dinâ-

mico. 

Arcaismologia. Expressão arcaica para holopensene criativo: egrégora inventiva. 

Neologia. As 3 expressões compostas holopensene criativo, holopensene criativo míni-

mo e holopensene criativo máximo são neologismos técnicos da Heuristicologia. 

Antonimologia: 1.  Holopensene anárquico. 2.  Ambiente público comum. 

Estrangeirismologia: os no-breaks; o Pensenarium; o Verponarium; o Administrarium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, especificamente da pangra-

fia. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Desatemos 

toda criatividade. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene criativo; o holopensene criativo fixado; a ortopensenidade; 

os morfopensenes do holopensene pessoal; os fixadores holopensênicos; o caráter duradouro do 

holopensene criativo; a composição da atmosfera receptiva aos amparadores extrafísicos; a pres-

são holopensênica sadia; a realimentação sadia do holopensene criativo pessoal por meio dos es-

forços repetidos; os grafopensenes; a grafopensenidade. 

 

Fatologia: o condicionamento ambiental; o recheio decorativo dos locais; os objetos do 

ambiente; as mesas de trabalho; o quadro mural; o computador; o monitor; o teclado; a impresso-

ra; o aquecedor de papéis; o porta-papéis; o porta-pastas; o porta-livros; a cesta de papéis; o con-

dicionador de ar; o desumidificador; o exaustor de parede; os armários; os fatores desencadeantes; 

os trabalhos intelectuais; o fato de nem sempre a quietude manter o holopensene ideal; o holopen-

sene inquieto em desenvolvimento ou evolução, evidenciando dinamismo, agilização e auto-

desempenhos intensivos e ininterruptos. 

 

Parafatologia: a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o estado vibracional (EV); 

a Metodologia Científica e Paracientífica da Conscienciologia. 
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III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do Serenarium. 

Paradoxologia: o paradoxo maturidade organizacional–holopensene inquieto. 

Filiologia: a neofilia. 

Holotecologia: a pensenoteca; a heuristicoteca; a criativoteca; a imagisticoteca; a sincro-

noteca. 

Interdisciplinologia: a Heuristicologia; a Verponologia; a Holomaturologia; a Mater-

pensenologia; a Mentalsomatologia; a Autopesquisologia; a Experimentologia; a Parapercepcio-

logia; a Autopriorologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a conscin atacadista; o ser interassistencial; o ser desper-

to; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o verbetólogo; o cons-

cienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o proexista; o duplista; 

o duplólogo; o reeducador; o intelectual; o escritor; o formador de opinião; o pesquisador; o siste-

mata; o epicon lúcido; o projetor consciente; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista;  

o tertuliano. 

 

Femininologia: a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a verbetóloga; a cons-

ciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a proexista; a duplista; 

a duplóloga; a reeducadora; a intelectual; a escritora; a formadora de opinião; a pesquisadora;  

a sistemata; a epicon lúcida; a projetora consciente; a inversora existencial; a tenepessista; a ofie-

xista; a tertuliana. 

 

Hominologia: o Homo sapiens holopensenocreator; o Homo sapiens intellectualis;  

o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens scriptor; o Homo sa-

piens auctor; o Homo sapiens mentalsomaticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: holopensene criativo mínimo = o pequeno escritório pessoal, mas funcio-

nal, concentrando todas as necessidades básicas para as pesquisas criativas; holopensene criativo 

máximo = o atendimento das exigências das investigações pessoais, globais, mais amplas e distri-

buídas por 3 ambientes diversificados de trabalho, porém convergentes quanto aos objetivos. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Experimentologia, o escritor, homem ou mulher, pode manter, 

por exemplo, como acontece com este autor-coordenador, 3 locais ou ambientes de trabalho inte-

lectual ao modo de conceptáculos diversificados ou incubadoras práticas e funcionais de neo-

verpons: 

1.  Alcova: energeticamente blindada; indoors; o domínio da Intraconscienciologia; 

maior parapsiquismo; o holopensene pessoal pangráfico; maior solidão, Filosofia e autorreflexão; 

a focagem no mentalsoma; a intimidade máxima; os pijamas, os chinelos; os manuscritos dos tra-

balhos básicos; as leituras de livros, revistas e resenhas da Internet; a maior iniciativa; a ausência 

de acabativa. O holopensene doméstico mais criativo ou o útero prolífico com adequação maior 

às concepções ou à Heurística, sem intrusões, sem computadores, sem colaboradores e com os 

amparadores extrafísicos de função. Local dos insights e da serendipitia. 

2.  Escritório: doméstico; holopensene semiaberto ou semipúblico; o primarismo técni-

co; os manuscritos dos trabalhos intermediários; a leitura dos jornais; a workstation pessoal; a pa-

rafernália das máquinas e aparelhos; o copyholder; as digitações; as impressões; as editorações 
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particulares; os trabalhos definitivos; a acabativa; o domínio da Extraconscienciologia com corpo 

mínimo de colaboradores; sem dúvida, o local de trabalho mais relevante. 

3.  Holociclo: no CEAEC; a verdadeira praça pública; a intervenção constante de pes-

soas; a dispersão de ideias; a maior praticidade; a megamesa de trabalho; a acumulação das fontes 

de consultas; as bissociações e associações de neoideias; o domínio da Proxêmica ou da Cosmo-

conscienciologia, do cosmograma e dos fichamentos de matérias com o corpo máximo de colabo-

radores de 20 estações de trabalho; sem computação direta; as anotações; os manuscritos dos tra-

balhos finais; a união dos ortopensenes. Holopensene satélite do escritório, o mais externo dos 3. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o holopensene criativo, indicados para a expansão das 

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

1.  Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

2.  Agenda  de  autopensenização:  Pensenologia;  Homeostático. 

3.  Assinatura  pensênica:  Pensenologia;  Neutro. 

4.  Carregamento  na  pensenidade:  Pensenologia;  Neutro. 

5.  Fôrma  holopensênica:  Pensenologia;  Neutro. 

6.  Grupopensene:  Materpensenologia;  Neutro. 

7.  Parapsiquismo  intelectual:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

 

QUANTO  MAIORES  SEJAM  AS  AUTOPESQUISAS  DETA- 
LHISTAS  DO  HOLOPENSENE  CRIATIVO,  ESPECIALIZADO 
E  PESSOAL,  MAIORES  SERÃO  AS  POTENCIALIDADES 

DA  CRIAÇÃO  E  DA  INVENTIVIDADE  DA  CONSCIN  LÚCIDA. 
 

Questionologia. Você mantém holopensene pessoal, criativo e especializado a fim de 

embasar os trabalhos pessoais? Já conseguiu ampliar as vantagens desse procedimento técnico? 
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H O L O P E N S E N E    D E    P A Z  
( P A C I F I S M O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O holopensene de paz é atmosfera pensênica ou o ambiente intrafísico, ins-

talado a partir da manifestação da conscin lúcida, homem ou mulher, reverberando pensamentos, 

sentimentos e energias pacifistas, mediante aportes autocognitivos e apreensão de neoideias co-

nectados à autopacificação íntima, atuando enquanto epicentro apaziguador multidimensional in-

terpares. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição holo deriva do idioma Grego, hólos, “total; 

completo; inteiro”. O vocábulo pensamento procede do idioma Latim, pensare, “pensar; cogitar; 

formar alguma ideia; pesar; examinar; considerar; meditar”. Surgiu no Século XIII. A palavra 

sentimento provém do mesmo idioma Latim, sentimentum, sob a influência do idioma Francês, 

sentiment, “sentimento; faculdade de receber as impressões físicas; sensação; conhecimento; fato 

de saber qualquer coisa; todo fenômeno da vida afetiva; emoção; opinião; bom senso”. Apareceu 

no Século XIV. O termo energia vem do idioma Francês, énergie, derivado do idioma Latim, 

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

paz procede também do idioma Latim, pax, “paz; estado de paz; tratado de paz”. Surgiu no Sé-

culo XII. 

Sinonimologia: 1.  Holopensene pacificador. 2.  Holopensene apaziguador. 3.  Holopen-

sene pacífico. 4.  Holopensene pacifista. 

Neologia. As 3 expressões compostas holopensene de paz, holopensene esboçante de 

paz e holopensene instalado de paz são neologismos técnicos da Pacifismologia. 

Antonimologia: 1.  Holopensene bélico. 2.  Holopensene armamentista. 3.  Holopensene 

hostil. 4.  Holopensene desarmonizador. 5.  Holopensene em prol da violência. 

Estrangeirismologia: o modus vivendi do convívio pacificador. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à pacipensenidade. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Paz é edu-

cação. Procuremos a paz. Sejamos a paz. 

Citaciologia: – Nós devemos ser a mudança que desejamos para o mundo (Mohandas 

Karamchand Gandhi, 1869–1948). Nada no mundo é mais perigoso que a ignorância sincera  

e a estupidez conscienciosa (Martin Luther King, 1929–1968). 

Ortopensatologia. Eis duas ortopensatas pertinentes ao tema, citadas na ordem alfabé-

tica: 

1.  “Holopensenes. Há holopensenes irrespiráveis”. 

2.  “Paz. A paz do grupo evolutivo começa pela paz íntima de cada consciência”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene de paz; o holopensene pessoal da pacificidade; os autopen-

senes pacificadores; a autopensenidade pacifista; os pacipensenes; a pacipensenidade; o holopen-

sene apaziguador da autopesquisa e aportes mentalsomáticos; os protopensenes; a protopenseni-

dade; a marola da pensenização carregada no sen; o abertismo autopensênico para o conhecimen-

to científico conscienciológico; as autovivências holopensênicas perceptivas e paraperceptivas 

interassistenciais; o contexto mesológico influenciando fluxos pensênicos patológicos; a reeduca-

ção possibilitando o descortinar das intrusões holopensênicas onipresentes na manifestação cons-

ciencial; a autopesquisa provocando catálise na reformulação pensênica; o holopensene da assis-

tência pacífica; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade;  

a construção do holopensene pacifista; os ortopensenes; a ortopensenidade; a qualificação e reno-
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vação holopensênica cosmoética decorrente dos campos interdimensionais nos Cursos de Exten-

são em Conscienciologia e Projeciologia 2 (ECP2); o holopensene pessoal de paz conquistado, 

contribuindo com o holopensene de paz planetária. 

 

Fatologia: a interlocução de paz; a autopacificação teática; o paradigma consciencial;  

a tarefa do esclarecimento (tares); o modus operandi pacífico na condução da existência; o modus 

faciendi relativo ao cotidiano do conscienciólogo; o modus vivendi definindo a convivialidade sa-

dia; a postura de discordância; as sutilezas bélicas; a conflitividade; a intolerância com o diferen-

te; a manifestação consciencial belicosa; a impaciência com o time evolutivo do outro; a prática 

cultural e social belicosa apreendida e repassada de geração a geração através da vida em socieda-

de; a absorção do conhecimento na compreensão das reações conflituosas; a reprodução de atitu-

des deslocadas e de intenção beligerante; a lucidez diuturna quanto aos desentendimentos; os pro-

cessos íntimos conscienciais de reeducação e ressocialização; a resolução da conflitividade pela 

autopesquisa; as reciclagens intraconscienciais propulsoras de mudança íntima; a informação es-

clarecedora gerando posturas humanizadas; a paz íntima sendo a condição sine qua non do auten-

tendimento; as representações dos modelos conciliatórios; a resolução dos conflitos através do di-

álogo; o esforço e conquista da autopacificação; os aportes conscienciológicos convergindo para 

autossuperação das posturas contrárias à paz; a autoconscienciometria ajudando eficientemente 

quanto aos detalhes da anticonflituosidade; a paz pautada nos pilares da aceitabilidade das dife-

renças; a identificação e valorização dos aportes mentaissomáticos; a predisposição ao recebimen-

to de aportes autocognitivos; a apreensão de neoideias influenciando o cotidiano; a intelecção am-

pliando a percuciência; a ampliação da intelectualidade favorecendo a análise da manifestação 

consciencial; a conexão com ideias libertárias; a expansão do ideário da paz; o aprofundamento 

intelectivo propiciando a aplicação prática da paz; a autoconvivência benigna entre os pares; as 

dinâmicas parapsíquicas; os cursos oferecidos pelas Instituições Conscienciocêntricas (ICs) auxi-

liando os intermissivistas nas práticas da interassistencialidade; o alinhamento proexológico; as 

produções gesconológicas pacificadoras fundamentando as recins; a consolidação da proposta 

evolutiva da neociência Conscienciologia no Planeta; a busca diuturna do conviver em paz com 

os outros conduzindo ao preceito mais inteligente da Megafraternologia; a construção pessoal do 

megaprojeto de convivialidade de excelência; o maxifraternismo interassistencial; a atuação da 

conscin enquanto holofote apaziguador. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a Mobilização Bá-

sica de energias conscienciais (MBE); a autovivência e autocomprovação dos fenômenos parapsí-

quicos contribuindo para a manutenção e renovação consciencial; a prática energética assistencial 

diária da tenepes; o benefício da projeção lúcida na captação de informações e aprendizados em 

ambientes extrafísicos; as parapercepções ajudando no alcance cosmovisiológico pessoal; a har-

monia holossomática. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo holopensene restritivo–holopensene receptivo; o siner-

gismo autopesquisa–autopacificação teática; o sinergismo antibelicismo–aportes autocognitivos. 

Principiologia: o aporte parapedagógico do princípio da descrença (PD); o princípio do 

aprendizado pessoal; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da convivialidade 

sadia; o princípio da inseparabilidade grupocármica. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria do Homo sapiens pacificus; a teoria da minipeça do maximeca-

nismo na evolução grupal; a teoria líder da Conscienciologia priorizando a abordagem integral 

da consciência condutora da renovação pensênica; a teoria da escala evolutiva das consciências; 

a teoria do Homo sapiens serenissimus. 

Tecnolologia: a técnica de viver em paz consigo mesmo; a técnica da assinatura pen-

sênica; a técnica da atomização cognitiva; a técnica da verbação; a técnica dos 50 dicionários;  
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a técnica da recéxis; a técnica da resolução pacífica de conflitos; as técnicas evolutivas de auto-

pacificação; a técnica da ortopensenidade; as técnicas de manutenção da homeostase holos-

somáticas; a técnica da taxologia do cosmograma interligada a autopesquisa de assuntos relaci-

onados a paz. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciocêntrico mantido pelo vínculo consciencial 

com objetivos interassistenciais; a organização coletiva na junção de esforços do voluntariado da 

Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI), na construção do Pacificari-

um, primeiro laboratório grupal da paz do Planeta (Ano-Base: 2016), localizado em Saquarema, 

RJ; as atividades tarísticas exercidas pelos voluntários da Conscienciologia na construção de ho-

lopensenes de paz. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório 

conscienciológico da vida cotidiana diuturna; os laboratórios conscienciológicos do CEAEC;  

o laboratório das posturas autopacificadoras; o laboratório conscienciológico Serenarium; o la-

boratório consciencienciológico Holociclo; o laboraratório conscienciológico Tertuliarium; o la-

boratório conscienciológico Holoteca. 

Colegiologia: os Colégios Invisíveis da Conscienciologia; o Colégio Invisível da Paci-

fismologia; o Colégio Invisível da Serenologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio 

Invisível da Parapedagogia. 

Efeitologia: o efeito permanente dos aportes autocognitivos conscienciológicos; o efeito 

da autopesquisa na paz íntima; o efeito halo do holopensene de paz; o efeito refletor da autocon-

vivência benigna entre os pares; o efeito da interlocução de paz; a interassistencialidade 

enquanto efeito dos estudos teáticos da temática antibelicismo; o efeito do processo da reurbani-

zação para a obtenção de paz íntima; os efeitos assistenciais da autopensenização carregada no 

pen; o efeito autopesquisístico de temas transcendentes; o efeito halo da cognição pessoal quanto 

ao holopensene de paz com vistas a Serenologia. 

Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas com a desconstrução de posturas e holo-

pensene automimético; as neossinapses da intelecção ampliando a percuciência. 

Ciclologia: o ciclo do desperdício dos aportes autocognitivos; o ciclo patológico das 

imaturidades belicosas remanescentes; o ciclo das restaurações evolutivas oportunizadas pela 

autopesquisa; o ciclo da autorreflexão para a construção da paz íntima; o ciclo da reeducação 

pró-paz qualificando a interassistencialidade; o ciclo das neoideias; o ciclo dos conflitos pela 

animosidade; o ciclo da superação das autobeligerâncias; o ciclo da investigação da não vio-

lência; o neociclo evolutivo existencial a partir da autopesquisa e vivência do paradigma consci-

encial. 

Enumerologia: a paz íntima; a anticonflitividade; a antibeligerância; a autopacificação; 

o equilíbrio homeostático; a harmonização; o convívio harmonioso. 

Binomiologia: o binômio Pacifismologia-Anticonflitologia; o binômio animosidade-so-

lidariedade; o binômio ação-reação; o binômio auteducação-reflexão; o binômio anticonflitivi-

dade-autopacificação; o binômio desafeto-afeição; o binômio Socin-Sociex; o binômio belicismo- 

-antibelicismo; o binômio recéxis-recin; o binômio causa-efeito; o binômio paz-responsabilida-

de; o binômio intelecção-percuciência; o binômio interlocução-conciliação. 

Interaciologia: a interação consciência pesquisadora–objeto de pesquisa; a interação 

posturas sutis belicosas–estado de desarmonia; a interação paz pessoal–paz grupal; a interação 

microminoria lúcida–macromaioria patológica; a interação minipeça de paz–maximecanismo 

interassistencial multidimensional; a interação paz-harmonia; a interação construção de paz pes-

soal–fortalecimento da paz planetária. 

Crescendologia:o crescendo convivência desarmônica–convivência harmoniosa; o cres  

cendo cognição-paracognição; o crescendo conflitividade-anticonflitividade; o crescendo educa-

ção-reeducação; o crescendo paz íntima–paz planetária. 

Trinomiologia: o trinômio autoidentificação-autossuperação-pacificação; o trinômio 

visão-cosmovisão-autocosmovisão; o trinômio abertismo–convivialidade–holofote apaziguador 

multidimensional. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

12066 

Polinomiologia: o polinômio racionalidade-lógica-autodiscernimento-holomaturidade; 

o polinômio acolhimento-esclarecimento-encaminhamento-acompanhamento; o polinômio auto-

pacificação–esforço pessoal–autopesquisa–desdramatização–reeducação–autavaliação; o poli-

nômio paz íntima–equilíbrio–homeostase–satisfação–fraternismo; o polinômio aportes autoco-

gnitivos–apreensão–neoideias–neopensense–vivência autopacificadora; o polinômio percepção- 

autocognição-aprendizado-experimentação-mudança. 

Antagonismologia: o antagonismo conflituosidade / pacificação; o antagonismo cons-

cin pacifista / consbel; o antagonismo interlocução conflituosa / interlocução harmoniosa; o an-

tagonismo holopensene desarmonizador / holopensenene apaziguador; o antagonismo agressivi-

dade / pacificidade; o antagonismo Polemologia / Paciologia. 

Paradoxologia: o paradoxo dos noticiários das guerras pela paz. 

Politicologia: a cognocracia; a democracia; a culturocracia; a assediocracia. 

Filiologia: a pesquisofilia; a grafofilia; a cogniciofilia; a intelectofilia; a bibliofilia; a ho-

lotecofilia; a enciclopediofilia; a cosmopensenofilia; a neofilia na busca de novas informações. 

Fobiologia: a intelectofobia; a literofobia; a bibliofobia; a raciocinofobia; a autopesqui-

sofobia; a cognofobia; a laborfobia; a recexofobia; a autoconviviofobia. 

Sindromologia: o belicismo gerando a antipensenização grupal, patológica e exacerbada 

levando à síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome do Nobel; a síndrome da mediocrização 

consciencial; a síndrome da subestimação; a síndrome do justiceiro; a síndrome da dispersão 

consciencial; a síndrome do poder; a síndrome da robotização consciencial. 

Maniologia: a megalomania; a autassediomania; a idolomania; a religiomania; a belico-

mania. 

Mitologia: o mito da mudança sem reciclagem intraconsciencial; o mito da construção 

da paz íntima sem autopesquisa; o mito da manifestação consciencial passiva; o mito do soldado 

heroi; o mito de paz do cessar-fogo; o mito da paz pela imposição ou força; o mito de a paz ser 

ausência de guerra; os mitos impeditivos da convivência harmônica entre as gerações. 

Holotecologia: a pacificoteca; a conflitoteca; a lucidoteca; a serenoteca; a mentalso-

matoteca; a biblioteca; a lexicoteca; a intelectoteca; a cognoteca; a cosmogramoteca. 

Interdisciplinologia: a Pacifismologia; a Autocogniciologia; a Autolucidologia; a Auto-

pesquisologia; a Conflitologia; a Conviviologia; a Cosmovisiologia; a Desassediologia; a Harmo-

niologia; a Intencionologia; a Neossinapsologia; a Ortopensenologia; a Reeducaciologia; a Teati-

cologia; a Temperamentologia; a Paciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin pacifista; a conscin pacificadora; a conscin marcial; a conscin be-

licosa; a conscin aguerrida; a conscin antibelicista; a conscin reconciliadora; a conscin não beli-

cosa; a conscin desarmamentista; a conscin homeostática; a conscin cosmoética; a conscin inte-

rassistencial; a conscin mediadora interdimensional. 

 

Masculinologia: o paciólogo; o pacifista; o amparador intrafísico; o intermissivista;  

o conscienciólogo diplomata; o conviviólogo; o autopesquisador; o escritor; o reciclante existen-

cial; o exemplarista; o pesquisador; o educador; o reeducador; o reciclante; o verbetógrafo; o dici-

onarista; o enciclopedista; o tenepessista; o voluntário; o merecedor do Prêmio Nobel da Paz;  

o homem de paz; o mediador de conflitos; o Serenão. 

 

Femininologia: a pacióloga; a pacifista; a amparadora intrafísica; a intermissivista;  

a conscienciológa diplomata; a convivióloga; a autopesquisadora; a escritora; a reciclante exis-

tencial; a exemplarista; a pesquisadora; a educadora; a reeducadora; a reciclante; a verbetógrafa;  

a dicionarista; a enciclopedista; a tenepessista; a voluntária; a merecedora do Prêmio Nobel da 

Paz; a mulher de paz; a mediadora de conflitos; a Serenona Monja. 
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Hominologia: o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens  cosmoethicus; o Homo sapi-

ens antibellicosus; o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens harmonicus; o Homo sapiens 

intellectualis; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens reurbanisatus; o Homo sapiens 

scriptor; o Homo sapiens serenissimus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: holopensene esboçante de paz = o obtido pelo mecanismo da expressão 

consciencial caraterizado por ações antibelicistas; holopensene instalado de paz = o obtido pelo 

mecanismo da expressão consciencial de efeito apaziguador na anticonflitividade sadia entre os 

pares. 

 

Culturologia: a cultura de paz; a cultura de não violência; a cultura da evolutividade 

retilínea; a cultura da recin; a cultura da informação; a cultura da intelectualidade cosmoética;  

a cultura do enciclopedismo; a cultura do abertismo; a cultura do aprendizado pessoal. 

 

Taxologia. No campo da Conscienciologia, eis, na ordem alfabética, 15 exemplos de 

aportes autocognitivos ou recursos conscienciológicos, em prol do holopensene de paz, para  

a conscin, homem ou mulher, com predisposição à autexperimentação: 

01.  Acoplamentarium: o primeiro laboratório grupal da História da Humanidade espe-

cializado no desenvolvimento, qualificação e aprofundamento do autoparapsiquismo lúcido. 

02.  Ágora: o espaço autopesquisístico laboratorial parapsíquico de autopesquisa instala-

da nos Campi da Conscienciologia, no Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC) 

em Foz do Iguaçu, PR, em Saquarema, RJ; do IIPC, na Associação Internacional para a Evolu-

ção da Consciência (ARACÊ) no Espírito Santo, ES; e na Associação Internacional dos Campi 

de Pesquisas da Conscienciologia (INTERCAMPI) em Natal, RN. 

03.  Aléia: as fileiras de bustos de personalidades relevantes para avanço do conheci-

mento humano, constituindo a Aleia dos Gênios da Humanidade, no CEAEC, sábios ainda igno-

rantes quanto à prática da inteligência evolutiva (IE) prioritária para os intermissivistas. 

04.  Campus: o Pólo Conscienciocêntrico Discernimentum, área inserida no complexo 

da cidade do conhecimento, onde são realizados eventos científicos agregando pesquisadores  

e Instituições Conscienciocêntricas (ICs). 

05.  Curso: a criação do Curso Pacifismologia pelo Instituto Internacional de Projecio-

logia e Conscienciologia (IIPC). 

06.  Enciclopedismo: a Enciclopédia da Conscienciologia de produtividade grupal polí-

mata e tarística, coordenada pela Associação Internacional de Enciclopediologia Consciencioló-

gica (ENCYCLOSSAPIENS), a qual é também responsável pelo Curso de Longo Curso, as Ter-

túlias Conscienciológicas, realizadas diariamente no Tertuliarium. 

07.  Encontro: o I Encontro da Paz em 2009 e o II Encontro Internacional da Paz em 

2015, no Campus IIPC, Saquarema, RJ. 

08.  Holociclo: o megalaboratório técnico-cientifico-autopesquisistíco, localizado no 

CEAEC. 

09.  Holoteca: o acervo de livros, periódicos, impressos com temáticas relacionadas  

à natureza, humanidade, pacificação, cognição, parapercepções e artefatos de expressão multicul-

tural, localizado no CEAEC. 

10.  ICs: as Instituições Conscienciocêntricas (ICs) localizadas fora do país, a exemplo 

de Buenos Aires (AR), Montevidéu (UY) e Luanda (AO), com objetivos interassistenciais de ex-

pansão da neociência Conscienciologia. 

11.  Memorial: o Monumento à Paz construído no marco central no CEAEC juntamente 

com a bandeira da Organização das Nações Unidas (ONU) e o monumento Rosa dos Ventos, no 

bairro Cognópolis, em Foz do Iguaçu, PR. 

12.  Pacificarium: o primeiro laboratório da pacificação íntima, ponto homestático de re-

ferência para conscins e consciexes, inaugurado em 2017, no Campus IIPC em Saquarema, RJ. 
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13.  PAE: o Programa de Aceleração da Erudição com o tema “paz” da Associação In-

ternacional de Parapedagogia e Reeducação Consciencial (REAPRENDENTIA). 

14.  Teorias: as obras tarísticas atratoras de acolhimento e encaminhamento de conscins 

intermissivistas, a exemplo das publicações Projeciologia: Panorama das Experiências da Cons-

ciência Fora do Humano (1986), 700 Experimentos da Conscienciologia (1994), Consciencio-

grama (1996); Homo sapiens reurbanisatur (2003) e Homo sapiens pacificus (2007). 

15.  Tertuliarium: o espaço de compartilhamento autopesquisístico mentalsomático de 

livre exposição de ideias sobre temáticas evolutivas prioritárias, localizado no CEAEC. 

 

Verpons. A produção de verdades relativas de ponta oriundas da captação de ideias  

e recuperação de cons magnos, relativas ao holopensene de paz, concretizadas e divulgadas pelas 

publicações conscienciológicas, na aplicação do princípio tarístico do autesclarecimento condu-

zindo ao heterescalarecimento, tem por objetivo fomentar a paz coletiva. 

Serenidade. No universo da Serenologia, embora ainda incompreensível para a maioria 

de nós, caracterizam o holopensene de paz a serenidade inabalável, o senso de fraternidade, o in-

fluxo agradabilíssimo de energias possível de ocorrer apenas com a presença ou aproximação dos 

serenões, a exemplo da Monja. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o holopensene de paz, indicados para a expansão das 

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

01.  Aporte  existencial:  Proexologia;  Homeostático. 

02.  Autopacificação  teática:  Pacifismologia;  Homeostático. 

03.  Conduta  desarmada:  Pacifismologia;  Homeostático. 

04.  Conscin  do  bem:  Pacifismologia;  Neutro. 

05.  Conscin  pacificadora:  Pacifismologia;  Homeostático. 

06.  Crescendo  Pacifismo-Paciologia:  Paciologia;  Homeostático. 

07.  Cultura  de  paz:  Pacifismologia;  Homeostático. 

08.  Diário  da  autopacificação:  Pacifismologia;  Homeostático. 

09.  Paciologia:  Holopesquisologia;  Homeostático. 

10.  Pacipensene:  Paciologia;  Homeostático. 

11.  Palácio  da  Paz:  Paciologia;  Homeostático. 

12.  Pax  Aeterna:  Pacifismologia;  Homeostático. 

13.  Reeducação  para  a  paz:  Pacifismologia;  Homeostático. 

14.  Teática  pacifista  interconsciencial:  Pacifismologia;  Homeostático. 

15.  Temperamento  pacífico:  Temperamentologia;  Homeostático. 

 

O  HOLOPENSENE  DE  PAZ  TEM  RELAÇÃO  DIRETA  COM  

OS  APORTES  AUTOCOGNITIVOS  ADQUIRIDOS  NA  PROFI-
LAXIA  DA  BELIGERÂNCIA  ENTRE  OS  PARES.  REPRE-

SENTA  HOLOMATURIDADE  E  INTELIGÊNCIA  EVOLUTIVA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivencia o holopensene de paz? Já reverbera 

pensamentos, sentimentos e energias pacifistas? Mantém presença energética sendo holofote apa-

ziguador multidimensional entre os pares? 
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H O L O P E N S E N E    D E S A S S E D I A D O  
( H O L O P E N S E N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O holopensene desassediado é o ambiente intrafísico predominantemente 

cosmoético nas manifestações fundamentais e explícitas quanto às energias conscienciais autode-

fensivas, equilibradas, sadias e confortáveis, mais característico do ser humano, desassediado, 

permanente, total, homem ou mulher, quando atuando na condição de epicentro consciencial lú-

cido. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição holo deriva do idioma Grego, hólos, “total; 

completo; inteiro”. O vocábulo pensamento procede do idioma Latim, pensare, “pensar; cogitar; 

formar alguma ideia; pesar; examinar; considerar; meditar”. Surgiu no Século XIII. A palavra 

sentimento provém do mesmo idioma Latim, sentimentum, sob a influência do idioma Francês, 

sentiment, “sentimento; faculdade de receber as impressões físicas; sensação; conhecimento; fato 

de saber qualquer coisa; todo fenômeno da vida afetiva; emoção; opinião; bom senso”. Apareceu 

no Século XIV. O termo energia provém do idioma Francês, énergie, derivado do idioma Latim, 

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

deriva do idioma Latim, dis ou de ex, “oposição; negação; falta”. O vocábulo assédio procede 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: 01.  Holopensene equilibrado. 02.  Holopensene homeostático. 03.  Ho-

lopensene sadio. 04.  Holopensene autodefensivo. 05.  Holopensene agradável. 06.  Holopensene 

confortável. 07.  Ambiente puro. 08.  Atmosfera asseada. 09.  Intrafisicalidade limpa. 10.  Local 

pacificado. 

Neologia. As 3 expressões compostas holopensene desassediado, holopensene desasse-

diado pessoal e holopensene desassediado alheio são neologismos técnicos da Holopensenologia. 

Antonimologia: 01.  Holopensene assediado. 02.  Holopensene desequilibrado. 03.  Ho-

lopensene patológico. 04.  Holopensene doentio. 05.  Holopensene desagradável. 06.  Holopense-

ne desconfortável. 07.  Ambiente degradado. 08.  Atmosfera poluída. 09.  Intrafisicalidade pesa-

da. 10.  Local infecto. 

Estrangeirismologia: o clean world; a glasnost evolutiva; o upgrade cosmoético; o Pen-

senarium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à incorruptibilidade cosmoética, energética e parapsíquica. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene desassediado; o holopensene desassediado pessoal; o holo-

pensene desassediado grupal; o holopensene conscienciológico; o holopensene da intercompreen-

são; a autopensenização límpida; o alívio da pensenização sem atritos; os ortopensenes; a orto-

pensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os 

prioropensenes; a prioropensenidade; o emprego ininterrupto da retilinearidade da autopenseni-

zação. 

 

Fatologia: o ambiente intrafísico sadio; os benefícios do ambiente desassediado; a dimi-

nuição perceptível da carga de convivência; a atmosfera sem lusco-fusco de bom humor; o am-

biente acolhedor; o local interassistencial; a atmosfera universalista; a descontaminação evidente; 

a ambiência cosmoética; a convivialidade harmoniosa; a expansão da mentalsomaticidade; o sen-

so pessoal de segurança; a autossatisfação emanada do ambiente homeostático; o autafastamento 

natural dos elementos patológicos; a manutenção e o aprimoramento dos elementos sadios; o am-
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biente afim ao fluxo do Cosmos; a paisagem mentalsomática; o local de bem-estar; a vontade de 

acertar; o autodiscernimento governando a intencionalidade; o cenário da pacificação; a maneira 

simples sobriamente cuidada; o clima de vida assentada; o lugar depurado; o asseio nas mínimas 

coisas; a Higiene Multifacética; a integridade das formas sem ambiguidades; a limpidez do con-

texto; o cenário da intercompreensão; a Cosmoética aspirada no ar; a esfera da transparência em 

tudo; a base intrafísica limpa; a convicção pessoal da possibilidade do oásis de paz; a abertura da 

consciência com o descarte das obstruções; a presença da autorganização; o horizonte interno de-

sanuviado; a atmosfera comunicadora da confiança; a admissão da realidade da incorruptibilida-

de; a serenidade palpável ou visível; a maturidade evolutiva. 

 

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

voltaico craniochacral; a base intrafísica dos trabalhos diários da tenepes; o campo energético 

límpido; a renovação energética constante; a fruição espontânea das energias conscienciais sadias; 

a ausência de quistos de energias antipáticas estagnadas ou gravitantes; o contato diário com os 

amparadores extrafísicos; o contexto parassanitário; o domicílio humano do ofiexista a partir do 

qual é mantida a oficina extrafísica pessoal; a base de lançamento das experiências projetivas 

lúcidas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo Higiene Consciencial–Higiene Ambiental. 

Principiologia: o princípio da vivência humana inteligente. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Tecnologia: a técnica de colocar tudo em pratos limpos; a técnica de vier na ilha de 

ortopensenidade. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório 

conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico Serenarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Evoluciologia. 

Efeitologia: o efeito ambiental da média dos residentes dominando o EV. 

Enumerologia: a intimidade sem armas; o ambiente sem cinzeiros; o lar sem bar; a resi-

dência sem adega; o cenário sem poluições; a atmosfera sem corpos estranhos; a paisagem sem 

bagulhos energéticos. 

Binomiologia: o binômio mente limpa–ambiente limpo; o binômio autodesassédio-hete-

rodesassédio; o binômio admiração-discordância. 

Interaciologia: a interação holopensene pessoal–holopensene grupal; a interação com 

as comunexes assistenciais avançadas. 

Crescendologia: o crescendo autodepuração intraconsciencial–autodepuração extra-

consciencial; o crescendo intercomunicativo com as Centrais Extrafísicas. 

Trinomiologia: o trinômio Higiene Somática–Higiene Ambiental–Higiene Holopensê-

nica; o trinômio mãos limpas–trabalho limpo–consciência limpa. 

Polinomiologia: o polinômio autorganização-autocriticidade-autoincorrupção-autode-

sassedialidade. 

Antagonismologia: o antagonismo recinto cosmoético / praça pública; o antagonismo 

atmosfera da ofiex / atmosfera do arsenal. 

Paradoxologia: o paradoxo do ambiente asséptico sem aridez convivencial. 

Politicologia: a democracia; a conscienciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Filiologia: a assistenciofilia. 

Holotecologia: a interassistencioteca. 

Interdisciplinologia: a Holopensenologia; a Despertologia; a Desassediologia; a Auto-

cogniciologia; a Evoluciologia; a Holomaturologia; a Cosmoeticologia; a Proexologia; a Priorolo-

gia; a Interassistenciologia; a Autocoerenciologia. 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

12072 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; o epicon, homem ou mulher, do holopensene desassediado; a consciência limpa; a conscin 

enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

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

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

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens desassediatus; o Homo sapiens holopensenocreator;  

o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens mentalsomaticus;  

o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens perquisitor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: holopensene desassediado pessoal = obviamente, o mais relevante para  

a vivência da conscin lúcida; holopensene desassediado alheio  = o ambiente existente como 

exemplo da possibilidade de se criar e manter, pessoalmente, outro igual pela conscin interessada. 

 

Culturologia: a cultura da desassedialidade interconsciencial. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o holopensene desassediado, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Ampliação  do  mundo  pessoal:  Recexologia;  Neutro. 

03.  Amplificador  da  consciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

04.  Amplitude  autopensênica:  Proexologia;  Homeostático. 

05.  Assinatura  pensênica:  Pensenologia;  Neutro. 

06.  Autopensenização  polifásica:  Pensenologia;  Neutro. 

07.  Holopensene:  Holopensenologia;  Neutro. 

08.  Holopensene  criativo:  Heuristicologia;  Homeostático. 

09.  Indutor  holopensênico:  Holopensenologia;  Homeostático. 

10.  Sintonia  holopensênica:  Holopensenologia;  Neutro. 
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O  HOLOPENSENE  DESASSEDIADO  MAIS  À  MÃO  PARA  

PESQUISAS  É  O  DO  SER  HUMANO  JÁ  VIVENDO  A  CON- 
DIÇÃO  DA  DESPERTICIDADE,  CAPAZ  DE  SERVIR  DE  MO- 

DELO  PARA  AS  CONSCINS  NA  PRÉ-DESPERTICIDADE. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vive em holopensene desassediado? Ou, pelo 

menos, conhece algum? 
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H O L O P E N S E N E    D E S R E P R E S S O R  
( RE E D U C A C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O holopensene desrepressor é o ambiente intrafísico ou atmosfera pensêni-

ca instalada com o propósito de desenvolver na conscin, criança ou adulto, homem ou mulher, 

manifestações diuturnas de liberdade responsável, autonomia evolutiva e comunicabilidade cos-

moética. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição holo vem do idioma Grego, hólos, “to-

tal; completo; inteiro”. O vocábulo pensamento procede do idioma Latim, pensare, “pensar; cogi-

tar; formar alguma ideia; pesar; examinar; considerar; meditar”. Surgiu no Século XIII. A palavra 

sentimento deriva também do idioma Latim, sentimentum, através do idioma Francês, sentiment, 

“sentimento; faculdade de receber as impressões físicas; sensação; conhecimento; fato de saber 

qualquer coisa; todo fenômeno da vida afetiva; emoção; opinião; bom senso”. Apareceu no Sécu-

lo XIV. O termo energia provém do idioma Francês, énergie, derivado do idioma Latim, energia, 

e este do idioma Grego, énergeia, “força em ação”. Surgiu no Século XVI. O prefixo des vem do 

idioma Latim, dis ou de ex, “negação; oposição; falta; separação; divisão; aumento; reforço; in-

tensidade”. O termo repressão advém do idioma Latim Tardio, repressio, “sinal de retirada (dado 

pela corneta)”, de repressum, e este de reprimere, “recuar; suster; reter”. Apareceu no Século 

XVIII. 

Sinonimologia: 1.  Holopensene desopressor. 2.  Holopensene desinibidor. 3.  Holopen-

sene distensionador. 4.  Holopensene vivificante. 

Neologia. As 3 expressões compostas holopensene desrepressor, holopensene desre-

pressor intrafísico e holopensene desrepressor extrafísico são neologismos técnicos da Reeduca-

ciologia. 

Antonimologia: 1.  Holopensene repressor. 2.  Holopensene intimidador. 3.  Holopense-

ne opressor. 4.  Holopensene assediador. 

Estrangeirismologia: o Pensenarium; o Heuristicarium; o Holotecarium; o Cognitari-

um; o Verponarium; o Grafopensenarium; o Despertarium; o Serenarium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturescência da convivialidade multidimensional. 

Megapensenologia. Eis 7 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – A repressão 

paralisa. Sobrevivamos às repressões. Desaprendamos as repressões. Desrepressão é cultura. 

Desrepressão é civilização. Desrepressão é educação. Cultivemos holopensenes desrepressores. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene desrepressor; o holopensene pessoal da reeducação multi-

dimensional libertária; a irresistibilidade holopensênica evolutiva; a mudança holopensênica para 

melhor; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; a conquista da autonomia pensênica; a auto-

pensenidade interassistencial; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os benignopensenes; 

a benignopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os lucidopensenes; a lucido-

pensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os para-

psicopensenes; a parapsicopensenidade; o incentivo à dissecção holopensênica; o hábito sadio de 

“crochetar” os pensenes mais elevados; o holopensene da comunex evoluída livre de opressões. 

 

Fatologia: a ambiência de reeducação consciencial evolutiva; a atmosfera impulsionado-

ra da automanifestação genuína; o favorecimento ao desembaraço autocognitivo; o ambiente desi-

nibidor da autexpressão; o campo propulsor da extroversão; o desembaraçamento mnemônico;  

o fomento das interrelações dialógicas; o incentivo à conduta desarmada; a produmetria anticon-
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flitiva; o respeito ao nível desenvolvimental de cada conscin; o antirrestringimento; a orientação  

à responsabilidade consciente; o desbloqueio mental; o reforço ao posicionamento lúcido; a orien-

tabilidade das priorizações; a decisão pelo melhor; a valorização das ideias pessoais; o espaço fru-

tuoso para as recins; o conceptáculo para neoideias; a gravitação autoconsciencioterápica; a at-

mosfera da incorruptibilidade; a superação do egocarma e grupocarma; o antidogmatismo viven-

ciado; o esclarecimento quanto às automimeses desnecessárias; o desencorajamento da conflituo-

sidade paralisante; o campo propício à melhoria da autodisciplina; o estímulo à articulação do 

pensamento; o incitamento da desenvoltura mentalsomática; o apoio ao destravamento da autex-

pressão gráfica; o espaço impulsionador da práxis interassistencial; o despertar da sabedoria em 

aprender com os acertos. 

 

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

de autodomínio sadio; a soltura máxima das energias; a aplicação otimizada das energias; o domí-

nio do encapsulamento assistencial; a atmosfera propulsora do equíbrio holossomático; o ambien-

te fértil à recuperação dos cons magnos; o despertamento do interesse pela Parafenomenologia;  

o desenvolvimento do interesse pelas retrovidas; o entendimento das interferências extrafísicas na 

atual vida intrafísica; a vivência multidimensional das oportunidades diárias; a possibilidade da 

coexistência pacífica com a multidimensionalidade; a teática da inteligência evolutiva na prepara-

ção do autorrevezamento interassistencial; o reforço energético à qualificação da força presencial; 

o esclarecimento quanto à importância do predomínio sadio do mentalssoma; a energia favorável 

ao emprego do parapsiquismo na intelectualidade; o desassombro projetivo; o incentivo à passivi-

dade ativa; o esclarecimento preventivo quanto à permissão da intrusão assediadora; o atilamento 

às parassincronicidades; a conquista da transafetividade na condição essencial para o irrompimen-

to do paracérebro; o campo de desenvolvimento da pangrafia; a predisposição ao parafenômeno 

da cosmoconsciência. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo holopensene intrafísico–holopensene extrafísico poten-

cializando a opressão ou desopressão holopensênica; o sinergismo autodesrepressão–campo de 

descontração; o sinergismo concentração mental–atenção–interesse cosmoético–vontade–deter-

minação essencial para o aproveitamento taquirrítmico do holopensene desrepressor. 

Principiologia: o princípio da cognoscibilidade relativa ao nível evolutivo; o princípio 

da descrença (PD). 

Codigologia: o holopensene desrepressor favorecendo a hiperacuidade na elaboração do 

código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da Autopensenologia; a teoria dos contágios holopensênicos; a te-

oria das energias gravitantes; a teoria da reeducação consciencial; a teoria de o menos doente 

assistir o mais doente; a teoria da reciclagem intrafísica; a teoria da reurbanização extrafísica 

(reurbex) objetivando a desopressão do holopensene planetário; a teoria da Epiconscienciologia. 

Tecnologia: a técnica da acrobacia mentalsomática; a técnica de acesso à ideia nova;  

a técnica da invéxis (vanguardismo evolutivo); a técnica de expansão das energias conscienciais; 

as técnicas projetivas. 

Voluntariologia: o holopensene do voluntariado conscienciológico. 

Laboratoriologia: o trio de laboratórios conscienciológicos de desassédio mentalsomá-

tico (Tertuliarium, Holociclo, Holoteca); os laboratórios conscienciológicos, em geral. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Serenões. 

Efeitologia: o efeito da reurbex na desopressão do holopensene baratrosférico sobre  

a crosta terrestre; o efeito do holopensene desrepressor na manifestação autêntica da consciên-

cia; o efeito do ambiente homeostático na soltura mentalsomática; o efeito do holopensene desre-

pressor na vivência do estado consciencial atilado; o efeito da revivescência da ortocondição in-

termissiva pregressa na autodesrepressão holopensênica; o desfazimento dos nódulos mnemôni-
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cos como efeito da autodesrepressão; o efeito da autodesrepressão na qualificação da comunica-

ção interdimensional. 

Neossinapsologia: o holopensene desrepressor gerando neossinapses proporcionais às 

neoconquistas evolutivas; a criação das neossinapses críticas próprias das deslavagens subcere-

brais; as neossinapses desanuviando os retroengramas. 

Ciclologia: o holopense sadio impulsionando o ciclo evolutivo construção-desconstru-

ção-reconstrução das autocognições. 

Enumerologia: o holopensene desintoxicado; o holopensene democrático; o holopense-

ne omnicatalítico; o holopensene criativo; o holopensene pacificador; o holopensene evolutivo;  

o holopensene desassediado. O campo indutor do parapsiquismo; o campo indutor da racionali-

dade; o campo indutor da autorreflexão; o campo indutor da autocientificidade; o campo indutor 

da polimatia; o campo indutor da autorganização; o campo indutor da ortopensenização.  

Binomiologia: o binômio admiração-discordância. 

Interaciologia: a interação autopensene-holopensene. 

Crescendologia: o crescendo (desrepressão multiveicular) soltura energossomática–sol-

tura mentalsomática–soltura holossomática; o crescendo hiperacuidade intrafísica–hiperacuida-

de multidimensional.  

Trinomiologia: o trinômio liberdade-plenitude-singularidade; o trinômio autassistên-

cia-heterassistência-interassistência; o trinômio (base da autotaquirritmia) neuroléxico–boa me-

mória–extroversão; o trinômio desrepressão-desinibição-diálogo. 

Polinomiologia: o polinômio desopressão-descontração-autenticidade-transparência. 

Antagonismologia: o antagonismo holopensene incentivador / holopensene desencora-

jador; o antagonismo heterassistencialidade / autassedialidade; o antagonismo protagonista au-

tevolutivo / refém de assediador; o antagonismo libertação das próprias amarras / aprisionamen-

to pelas próprias amarras; o antagonismo fluxo ideativo / bloqueio mental; o antagonismo criati-

vidade útil / criatividade estéril; o antagonismo repetição didática / redundância improdutiva. 

Paradoxologia: o paradoxo de quanto maior o livre arbítrio conquistado, maior a au-

tossubmissão voluntária ao fluxo cósmico. 

Politicologia: a meritocracia. 

Legislogia: a liberdade de raciocínio sem incidência das leis humanas; as paraleis do 

Paradireito. 

Filiologia: a neofilia. 

Fobiologia: a desrazão de ser das fobias. 

Mitologia: a Antimitologia Racional. 

Holotecologia: a cosmoeticoteca; a cognoteca; a grafopensenoteca; a ortopensenoteca;  

a parapsicoteca; a energeticoteca; a criticoteca; a volicioteca. 

Interdisciplinologia: a Reeducaciologia; a Holopensenologia; a Parapreceptoria; a Para-

pedagogiologia; a Multidimensiologia; a Holossomaticologia; a Autoconsciencioterapia; a Rece-

xologia; a Bioenergeticologia; a Parapercepciologia; a Autevoluciologia; a Interassistenciologia;  

a Pacifismologia; a Cosmoeticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

al; a conscin enciclopedista; a consciência desprogramada.  

 

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

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

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

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

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

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-
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cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

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

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

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens descompressor; o Homo sapiens refinator; o Homo sapi-

ens cosmoethicus; o Homo sapiens conscientialis; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens 

perquisitor; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens intraconscientiologus; o Homo sa-

piens cosmovisiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: holopensene desrepressor intrafísico = o do Tertuliarium, propício ao 

Curso de Longo Curso; holopensene desrepressor extrafísico = o do Paraeducandário Intermissi-

vo, propício ao Curso Pré-ressomático. 

  
Culturologia: a cultura do respeito às diferenças; a cultura do respeito a todos os prin-

cípios conscienciais; a cultura da melhoria de todos os ambientes. 

 

Tabelologia. Atinente à Pedagogiologia, eis, em ordem alfabética, 32 confrontos de ca-

racterísticas favorecedoras do holopensene desrepressor intrafísico versus holopensene repressor: 

 

Tabela  –  Confronto  Holopensene  Desrepressor  /  Holopensene  Repressor 

 

N
os

 Holopensene desrepressor Holopensene repressor 

01. Apelo ao raciocínio Argumento de poder 

02. Ausência de excitabilidade Excesso de sensibilidade 

03. Avanço no autoconhecimento Status quo da religiosidade 

04. Bom humor Carrancismo 

05. Compreensibilidade Intolerantismo 

06. Comunicabilidade franca Comunicabilidade vigiada 

07. Contemporização Exacerbação 

08. Convivialidade harmoniosa Relacionamento agressivo 

09. Decidibilidade desde a infância Resolutividade só quando adulto 

10. Desafios criativos Repetições automatizadas 

11. Discernimento receptivo Discriminação preconceituosa 

12. Enfrentamento dialógico Violência verbal 

13. Ensejo da autexposição Castração da autexposição 
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N
os

 Holopensene desrepressor Holopensene repressor 

14. Entrosamento social Isolacionismo 

15. Estímulo à autoconfiança Superproteção 

16. Exemplarismo de flexibilidade sadia Regulamentação fixada 

17. Extroversão sadia Introversão doentia 

18. Garantia de voz a todos Privilégio de voz para alguns 

19. Hierarquização natural e espontânea Hierarquização rígida e imposta 

20. Incentivo ao acerto Medo do erro 

21. Incitação ao questionamento Exigência à obediência 

22. Instrução diversificada Lavagem cerebral 

23. Oportunidade poliglótica Conformismo monoglótico 

24. Padrão de bonomia Padrão de ironia 

25. Ponderação lógica Sofreguidão instintiva 

26. Prática da fraternidade Hábito egocêntrico 

27. Predominância da acalmia Império da turbulência 

28. Priorização mentalsomática Resignação psicossomática 

29. Profilaxia da saúde Desprezo aos malefícios à saúde 

30. Respeito às diferenças Tendência à uniformização 

31. Valorização do cérebro Primazia do cerebelo 

32. Vínculos de interdependência Vínculos de dependência 

 

 Conviviologia. De acordo com a Temperamentologia, eis, em ordem alfabética, ao modo 

de exemplificações, 52 antagonismos demonstrando incompatibilidades entre ações para desrepri-

mir e reações repressoras: 

71. Antagonismo abençoar / penitenciar. 

72. Antagonismo abjugar / subjugar. 

73. Antagonismo abrigar / aprisionar. 

74. Antagonismo acariciar / bater. 

75. Antagonismo acolher / enjeitar. 

76. Antagonismo alforriar / sujeitar. 

77. Antagonismo amar / ignorar. 

78. Antagonismo animar / nocautear. 

79. Antagonismo apoiar / submeter. 

80. Antagonismo assistir / castrar. 

81. Antagonismo beneficiar / esmagar. 

82. Antagonismo compartilhar / dominar. 

83. Antagonismo considerar / esnobar. 

84. Antagonismo cuidar / assolar. 

85. Antagonismo defender / perseguir. 

86. Antagonismo desafogar / sufocar. 

87. Antagonismo desassombrar / intimidar. 

88. Antagonismo desencabrestar / agrilhetar. 

89. Antagonismo desimpedir / deter. 
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90. Antagonismo dialogar / sofismar. 

91. Antagonismo dignificar / acanhar. 

92. Antagonismo educar / violentar. 

93. Antagonismo elogiar / desmerecer. 

94. Antagonismo emancipar / agrilhoar. 

95. Antagonismo encaminhar / embotar. 

96. Antagonismo encorajar / amortecer. 

97. Antagonismo ensinar / censurar. 

98. Antagonismo esclarecer / inculcar. 

99. Antagonismo estimular / amordaçar. 

100.  Antagonismo exemplificar / doutrinar. 

101.  Antagonismo explicitar / incriptar. 

102.  Antagonismo facultar / impedir. 

103.  Antagonismo fortalecer / debilitar. 

104.  Antagonismo impulsionar / refrear. 

105.  Antagonismo incentivar / coibir. 

106.  Antagonismo inocentar / condenar. 

107.  Antagonismo interagir / coagir. 

108.  Antagonismo isentar / impingir. 

109.  Antagonismo libertar / escravizar. 

110.  Antagonismo livrar / reter. 

111.  Antagonismo oferecer / impor. 

112.  Antagonismo oxigenar / abafar. 

113.  Antagonismo premiar / punir. 

114.  Antagonismo proteger / tiranizar. 

115.  Antagonismo reabilitar / castigar. 

116.  Antagonismo respeitar /aviltar. 

117.  Antagonismo sensibilizar / sopitar. 

118.  Antagonismo sobrepairar / recalcar. 

119.  Antagonismo socorrer / torturar. 

120.  Antagonismo solidarizar / incriminar. 

121.  Antagonismo tutorar / dilapidar. 

122.  Antagonismo valorizar / escarnecer. 

 

Simulacro. Sob o prisma da Holomaturologia, o ideal reeducativo é reproduzir aqui, na 

dimensão intrafísica, o holopensene dos Cursos Intermissivos, predispondo qualquer conscin  

à otimização autexemplificativa do desenvolvimento do melhor: a superação de si mesma. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o holopensene desrepressor, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Amplificador  da  consciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

02.  Atitude  educativa  pró-evolução:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

03.  Campo  de  descontração:  Holopensenologia;  Homeostático. 

04.  Coerção  social:  Sociologia;  Nosográfico. 

05.  Desamarração:  Conviviologia;  Neutro. 

06.  Descompressão  consciencial:  Intraconscienciologia;  Neutro. 

07.  Desopressão  holopensênica:  Holopensenologia;  Homeostático. 

08.  Desrepressão  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

09.  Distopia  social:  Sociologia;  Nosográfico. 
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10.  Diversificação  holopensênica:  Holopensenologia;  Neutro. 

11.  Educação  infinita:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

12.  Efeito  da  repressão:  Parapatologia;  Nosográfico. 

13.  Holopensene  desassediado:  Holopensenologia;  Homeostático. 

14.  Holopensenograma:  Holopensenologia;  Neutro. 

15.  Reeducação  social:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

 

O  AUTESFORÇO  INTELIGENTE  DE  CADA  CONSCIN  FREN-
TE  À  AUTOLIBERTAÇÃO  DOS  PRÓPRIOS  GRILHÕES  MUL-
TISSECULARES  É  A  CHAVE  DA  CONQUISTA,  MANUTEN-
ÇÃO  E  PROVEITO  DO  HOLOPENSENE  DESREPRESSOR. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, percebe-se minipeça na construção de holopen-

sene desrepressor? Em caso afirmativo, dedica-se à autorreeducação consciencial objetivando ma-

nifestar-se de modo mais livre e irradiar a pensenidade descondicionada e desoprimida?   

 
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 fo-

tos; 14 ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; 

glos. 12.576 termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Edita-
res; Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 162 e 301. 

  

R. N. 
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H O L O P E N S E N E    E X I S T E N C I A L  
( I N T R A F I S I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O holopensene existencial é a atmosfera de vida e trabalho criada e mantida 

pela conscin, individualmente, durante o transcurso das próprias experiências diuturnas, cotidia-

nas, nesta dimensão humana. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição holo vem do idioma Grego, hólos, “total; com-

pleto; inteiro”. O vocábulo pensamento procede do idioma Latim, pensare, “pensar; cogitar; for-

mar alguma ideia; pesar; examinar; considerar; meditar”. Surgiu no Século XIII. A palavra senti-

mento deriva também do idioma Latim, sentimentum, através do idioma Francês, sentiment, “sen-

timento; faculdade de receber as impressões físicas; sensação; conhecimento; fato de saber qual-

quer coisa; todo fenômeno da vida afetiva; emoção; opinião; bom senso”. Apareceu no Século 

XIV. O termo energia provém do idioma Francês, énergie, derivado do idioma Latim, energia,  

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

provém igualmente do idioma Latim, existentialis, “existencial”. Apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Holopensene humano pessoal. 2.  Holopensene intrafísico pessoal. 

Neologia. As 3 expressões compostas holopensene existencial, holopensene existencial 

quadrado e holopensene existencial redondo são neologismos técnicos da Intrafisicologia. 

Antonimologia: 1.  Holopensene extrafísico. 2.  Holopensene grupal. 

Estrangeirismologia: o Pensenarium; o Neopensenarium; o Administrarium; a busca 

autevolutiva pelo contínuo upgrade nos holopensenes existenciais. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto ao materpensene pessoal demarcador da natureza da vida humana. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene existencial; o holopensene pessoal da autocognição pensê-

nica; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os evolucio-

pensenes; a evoluciopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; a retilinearidade autopensê-

nica; as fixações holopensênicas; os grupopensenes; a grupopensenidade; os morfopensenes;  

a morfopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; a fôrma holopensênica; a assepsia 

energética dos holopensenes; a autovigilância quanto à coerção holopensênica; a base intrafísica 

saturada por autopensenizações especializadas; a desopressão holopensênica; a diversificação ho-

lopensênica; o holopensene criativo; a sintonia holopensênica. 

 

Fatologia: o ambiente de trabalho da conscin; o interesse prioritário da conscin; a atmos-

fera construída para se viver; os ambientes escolhidos para se frequentar cotidianamente; as com-

panhias selecionadas para se conviver intimamente. 

 

Parafatologia: a qualidade da autopensenosfera; a autovivência do estado vibracional 

(EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o autorrevezamento multiexisten-

cial da conscin; a limpeza das energias gravitantes doentias nas psicosferas e ambientes; as ideias 

inatas direcionando a consciência para holopensenes afins. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo materpensene–megatrafor–holopensene existencial; o si-

nergismo pensênico da dupla evolutiva harmoniosa. 
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Principiologia: o princípio da autopensenização ininterrupta; o princípio da retroali-

mentação holopensênica cosmoética; o princípio da afinidade. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da Autopensenologia. 

Tecnologia: a técnica da assinatura pensênica; a técnica dos autopensenes a partir da 

predominância no pen. 

Voluntariologia: o holopensene de autoconsciencialidade evolutiva das Instituições 

Conscienciocêntricas (ICs) favorável a todas as pessoas, mas especialmente aos intermissivistas. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico da proéxis. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Pensenologia. 

Efeitologia: o efeito halo das automanifestações mentaissomáticas; os efeitos da retro-

fôrma holopensênica no holopensene da existência atual; o efeito enriquecedor da convivência 

com amizades raras. 

Neossinapsologia: as neossinapses na condição de instrumentos de renovação dos holo-

pensenes em geral; a escolha evolutivamente inteligente de instalar-se em holopensenes pró- 

-neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo assim-desassim; as mudanças de holopensenes ao longo do ciclo etá-

rio intrafísico; as semelhanças e dessemelhanças entre os holopensenes existenciais do ciclo mul-

tiexistencial pessoal (CMP). 

Enumerologia: o holopensene existencial vampirizador ou doador; o holopensene exis-

tencial desestabilizador ou harmonizador; o holopensene existencial segregador ou unificador;  

o holopensene existencial atravancador ou estimulador; o holopensene existencial engessador ou 

expansor; o holopensene existencial dispersador ou focalizador; o holopensene existencial fossili-

zador ou renovador. 

Binomiologia: o binômio Proxêmica-Cronêmica; o binômio holopensene individual–ho-

lopensene coletivo; o binômio holopensene intrafísico–holopensene extrafísico; o binômio holo-

pensene geográfico–holopensene parageográfico; o binômio autopensenidade sadia–holopense-

ne homeostático. 

Interaciologia: a interação autopensene-holopensene; a interação holopensene anticos-

moético–macro-PK destrutiva. 

Crescendologia: o crescendo holopensene infantil (infância)–holopensene adulto (matu-

ridade). 

Trinomiologia: o trinômio pensênico raciocínio tripartite pensamento-sentimento-ener-

gia consciencial. 

Polinomiologia: o polinômio neopensenes-neoverpons-neoperspectivas-neoteorias. 

Antagonismologia: o antagonismo neopensenidade / retropensenidade; o antagonismo 

fôrma ortopensênica / fôrma patopensênica. 

Paradoxologia: o paradoxo ortopensenidade infantil da criança–patopensenidade ma-

dura do adulto. 

Politicologia: a cognocracia; a lucidocracia. 

Legislogia: a lei da autopensenização ininterrupta; a lei do retorno. 

Filiologia: a cosmopensenofilia. 

Sindromologia: a reprodução intrafísica de ambientes nosográficos pelos portadores da 

síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB). 

Maniologia: a dromomania. 

Holotecologia: a pensenoteca; a grafopensenoteca; a ortopensenoteca; a patopensenote-

ca; a cognoteca; a mentalsomatoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Holopensenologia; a Materpensenologia; a Se-

riexologia; a Evoluciologia; a Autorrevezamentologia; a Intermissiologia; a Proexologia; a Auto-

discernimentologia; a Autopriorologia; a Autopercucienciologia; a Autocosmoeticologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista; a família nuclear; a família profissional; a família evolutiva. 

 

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

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

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

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

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

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

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

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

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

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens holopensenicus; o Homo sapiens holopensenor; o Homo 

sapiens holopensenocreator; o Homo sapiens inductorpensenicus; o Homo sapiens mentalsoma-

ticus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens epicentricus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: holopensene existencial quadrado = a atmosfera de vida e trabalho da 

pessoa, não intermissivista, dedicada exclusivamente aos limites humanos, por exemplo, o cien-

tista eletronótico e, historicamente, o político Mohandas Karamchand Gandhi (1869–1948); holo-

pensene existencial redondo = a atmosfera de trabalho da pessoa lúcida, intermissivista, dedicada 

simultaneamente à vida intrafísica e à vida extrafísica, por exemplo, o tenepessista veterano,  

e historicamente, Allan Kardec (Pseudônimo de Hippolyte Léon Denizard Rivail, 1804–1869). 

 

Culturologia: a Holoculturologia da Autopensenologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o holopensene existencial, indicados para a expansão das 

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

01.  Agenda  de  autopensenização:  Pensenologia;  Homeostático. 

02.  Assinatura  pensênica:  Pensenologia;  Neutro. 

03.  Autopensenização  polifásica:  Pensenologia;  Neutro. 

04.  Carregamento  na  pensenidade:  Pensenologia;  Neutro. 

05.  Fôrma  holopensênica:  Pensenologia;  Neutro. 

06.  Grupopensene:  Materpensenologia;  Neutro. 

07.  Holopensene  criativo:  Heuristicologia;  Homeostático. 

08.  Holopensene  saturado:  Holopensenologia;  Neutro. 

09.  Indutor  holopensênico:  Holopensenologia;  Homeostático. 
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10.  Linearidade  da  autopensenização:  Autopensenologia;  Homeostático. 

11.  Materpensene:  Materpensenologia;  Neutro. 

12.  Materpensene  predominante:  Materpensenologia;  Neutro. 

13.  Neopensene:  Neopensenologia;  Neutro. 

14.  Ortopensenidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

15.  Sintonia  holopensênica:  Holopensenologia;  Neutro. 

 

A  NATUREZA  DO  HOLOPENSENE  EXISTENCIAL  PREDO-
MINANTE,  NO  PERÍODO  DA  MATURIDADE  BIOLÓGICA,  

FUNDAMENTA  O  AUTORREVEZAMENTO  MULTIEXISTEN-
CIAL  DA  CONSCIN  PARA  A  PRÓXIMA  VIDA  HUMANA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, vive a existência intrafísica predominantemente 

quadrada, menor, ou redonda, maior? Já refletiu sobre o assunto? 
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H O L O P E N S E N E    I N T E R A S S I S T E N C I A L  
( I N T E R A S S I S T E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 
 

Definologia. O holopensene interassistencial é o ambiente ou atmosfera no qual se 

desenvolvem tarefas de interassistencialidade cosmoética. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição holo vem do idioma Grego, hólos, “total; com-

pleto; inteiro”. O vocábulo pensamento deriva do idioma Latim, pensare, “pensar; cogitar; formar 

alguma ideia; pesar; examinar; considerar; meditar”. Surgiu no Século XIII. A palavra sentimento 

procede também do idioma Latim, sentimentum, através do idioma Francês, sentiment, “sentimen-

to; faculdade de receber as impressões físicas; sensação; conhecimento; fato de saber qualquer 

coisa; todo fenômeno da vida afetiva; emoção; opinião; bom senso”. Apareceu no Século XIV.  

O termo energia provém do idioma Francês, énergie, derivado do idioma Latim, energia, e este 

do idioma Grego, enérgeia, “força em ação”. Surgiu no Século XVI. O prefixo inter vem do idio-

ma Latim, inter, “no interior de  ; entre; no espaço de”. O vocábulo assistência procede igual-

mente 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; compare-

cer; assistir em juízo; assistir à cabeceira; estar ao pé do leito; estar à porta de alguém”. Apareceu 

no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Ambiente interassistencial. 2.  Atmosfera interassistencial. 3.  Cená-

rio interassistencial. 

Neologia. As 4 expressões compostas holopensene interassistencial, holopensene inte-

rassistencial inicial, holopensene interassistencial intermediário e holopensene interassistencial 

avançado são neologismos técnicos da Interassistenciologia. 

Antonimologia: 1.  Holopensene hostil. 2.  Ambiente degradado. 

Estrangeirismologia: o background consciencial; a expertise assistencial; a open mind 

interassistencial; a selfperformance evolutiva; o end up assistencial; o upgrade assistenciológico; 

o Pensenarium; o Neopensenarium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturescência da inteligência evolutiva (IE) interassistencial. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene interassistencial; a adaptabilidade pensênica às abordagens 

interconscienciais; a afinidade pensênica nos contatos interdimensionais; a autopensenização cos-

moética; os benignopensenes; a benignopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenida-

de; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os ne-

xopensenes; a nexopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os ortopensenes;  

a ortopensenidade; o materpensene atrator de assistidos e assistentes da Cognópolis; o holopense-

ne propício à atuação interassistencial da parapreceptoria; o oásis de homeostasia no holopensene 

planetário da Era da Reurbex. 

 

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 res-

somadas; a assistência prestada aos megassediadores; a acabativa interassistencial bem-sucedida; 

as omissões superavitárias sábias; as omissões deficitárias na assistência; a autexposição vaidosa 

entusiasmada malinterpretada como vigor assistencial; a assistência inegoica; a autoprontidão as-
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sistencial em contextos variados; o nível de desvelo da conscin assistente às consciências assisti-

das; 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 apli-

cado em prol do melhor para todos; a megadoação; a megatares; a megagescon evolutiva; a ecto-

plastia convergente para produção gesconológica; as perdas de oportunidade interassistencial de-

correntes da labilidade parapsíquica; o parapsiquismo intelectual empregado sabiamente na inte-

rassistência; a minipeça interassistencial gabaritada no maximecanismo evolutivo; a tibieza da 

força presencial comprometedora do desenvolvimento interassistencial; o preparo para ter acuida-

de nos diagnósticos, indicações ou uso dos recursos apropriados aos males holossomáticos; os 

predicados holossomáticos aplicados em prol da assistencialidade; a argúcia mental na identi-

ficação 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 assis-

tenciológico; a sementeira intrafísica para autorrevezamento interassistencial; a superação dos 

preconceitos na ampliação do senso universalista; a tendência à doação; a dedicação desinteres-

sada ao próximo; o primado da benignidade; a predisposição à benemerência; a nulificação do 

egão. 

 

Parafatologia: a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); a autovivência do estado vibracional 

(EV) profilático; a autossustentação energética; a autopsicosfera firmada como central desassedi-

adora; 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 parapsí-

quico; o campo energético interassistencial multidimensional; a atmosfera exemplar das comune-

xes evoluídas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo Holofilosofia-Principiologia-Autexperimentologia; o si-

nergismo autevolutivo comunicabilidade-intelectualidade-paraperceptibilidade; o sinergismo au-

tevolutivo vontade inquebrantável–intencionalidade cosmoética–autorganização eficaz; o siner-

gismo reflexão científica–autopesquisa evolutiva; o sinergismo descrenciológico autoquestiona-

mento-heteroquestionamento-omniquestionamento; o sinergismo pensamento focado–ânimo sere-

no; o sinergismo pensenização focada–conteúdo tarístico–expressão didática; o sinergismo holo-

pensênico patrocinando a potencialização da força presencial dos envolvidos; o sinergismo in-

tenção cosmoética–disponibilidade interassistencial. 

Principiologia: os princípios científicos fundamentais da Conscienciologia; o princípio 

da descrença; o princípio patológico de talião; o princípio filosófico do Ignorantismo; os prin-

cípios constitutivos da vida moderna; o princípio do megafoco mentalsomático; o princípio da 

retroalimentação pensênica; o princípio da autopensenização ininterrupta; o princípio das inte-

rações pensênicas recíprocas; o princípio da equalização holopensênica; o princípio da atração 

omnidimensional entre holopensenes afins; o princípio da autevolução ser a autodepuração cos-

moética da pensenosfera pessoal; o princípio cosmoético de promover a elevação cosmoética dos 

holopensenes assistenciais; o princípio do direito universal ao livre pensamento; a compreensão 

teática do princípio da interdependência evolutiva. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); a detecção do código grupal de 

Cosmoética (CGC) e a incorruptibilidade respectiva evidenciada pela higidez do holopensene co-

letivo interassistencial. 

Teoriologia: a teoria do pensene; a teoria da Autopensenologia; a teoria da fôrma holo-

pensênica pessoal; a teoria da reurbex objetivando a desopressão do holopensene planetário. 

Tecnologia: os princípios embasadores das técnicas de viver evolutivamente; a técnica 

de autorreflexão de 5 horas sobre a Conscienciologia; a técnica de aproveitamento máximo do 
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tempo evolutivo; a técnica da agenda da autopensenização; a técnica do detalhismo conjugada  

à técnica da exaustividade; a técnica profilática de auto e heterencapsulamento; a técnica da pa-

racirurgia holopensênica; a técnica das megassinaturas holopensênicas; a técnica da holopa-

ciência didática. 

Voluntariologia: o princípio do voluntariado tarístico da Conscienciologia; a implanta-

ção de holopensene conscienciológico nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs) pelo corpo de 

voluntários interassistenciais. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia;  

o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalso-

matologia; o laboratório conscienciológico do cosmograma; o laboratório conscienciológico do 

estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; a saturação holopensê-

nica temática nos laboratórios conscienciológicos. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível dos Conscien-

ciólogos; o Colégio Invisível da Pensenologia; o holopensene mentalsomático sustentado pelo 

Colégio Invisível dos Pesquisadores; o Colégio Invisível da Assistenciologia. 

Efeitologia: os efeitos evolutivos das autocríticas profundas; os efeitos autevolutivos 

dos pensamentos concentrados em resultados cosmoéticos; os efeitos autodesassediadores dos 

pensamentos preservados em rumo cosmoético; os efeitos inescondíveis da autopensenização co-

tidiana; os efeitos diagnósticos da dissecção holopensênica; os efeitos dos holopensenes no clima 

interconsciencial; o efeito halo das automanifestações mentaissomáticas; o efeito escudo protetor 

da ortopensenização; os efeitos do atilamento paraperceptivo na apreensão instantânea do teor 

dos holopensenes; os efeitos da Reeducaciologia na renovação holopensênica pessoal, grupal, 

ambiental e planetária objetivando a interassistencialidade; os efeitos homeostáticos da autopen-

senização interassistencial. 

Neossinapsologia: as neossinapses e paraneossinapses necessárias à teática dos princí-

pios megafocais conscienciológicos interassistenciais; as neossinapses altruísticas. 

Ciclologia: o ciclo de desenvolvimento da Heuristicologia à Hermenêutica; o ciclo da 

autorreflexão heurística hipóteses-argumentos-contrargumentos; o ciclo sondagem-dissecção- 

-cosmovisão; o ciclo retroalimentador dos holopensenes interassistenciais; o ciclo dos debates 

cosmoéticos; o ciclo circunstancial assistente-assistido. 

Enumerologia: o clima de aconchego emocional; o clima de gentileza autêntica; o clima 

de respeito interconsciencial; o clima de afetividade sincera; o clima de traforismo realista;  

o clima de lealdade cosmoética; o clima de esclarecimento mútuo. 

Binomiologia: o binômio conceito científico eletronótico–princípio científico conscien-

ciológico; o binômio princípio da responsabilidade interassistencial–princípio do exemplarismo 

pessoal; o binômio princípio da autevolução inarredável–princípio do autesforço insubstituível; 

o binômio atenção ininterrupta–autorreflexão continuada; o binômio matriz mental–matriz cultu-

ral; o binômio autopensenidade-holopensene; o binômio base intrafísica–holopensene interassis-

tencial; o binômio tenepessismo-ofiexismo. 

Interaciologia: a interação cosmovisão-megafoco; a interação princípio da interassis-

tencialidade–princípio da primazia da tares; a interação princípio da programação existencial– 

–princípio evoluído do autorrevezamento multiexistencial; a interação princípios da Fisiologia– 

–princípios da Parafisiologia; a interação megafoco autopensênico–taquirritmia megagescônica; 

a interação pensenosfera-energosfera; a interação dissecção holopensênica–identificação mater-

pensênica; a interação holopensene pessoal–holopensene grupal; a interação holopensene inte-

rassistencial–holopensene desassediado. 

Crescendologia: o crescendo da moral vulgar à Cosmoética; o crescendo dos efeitos às 

causas; o crescendo indutivo do particular ao geral; o crescendo do simples ao composto;  

o crescendo da tacon à tares; o crescendo do intrafísico ao extrafísico; o crescendo interassis-

tencial dissecção holopensênica–desassédio holopensênico. 

Trinomiologia: o trinômio princípio da inseparabilidade grupocármica–princípio da 

ação e reação interconsciencial–princípio da interprisão grupocármica; o trinômio Cosmoética- 
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-Ciência-Filosofia; o trinômio princípio da convivialidade sadia–princípio da admiração-discor-

dância–princípio do heteroperdoamento-autoimperdoamento; o trinômio vontade-intencionalida-

de-autodisciplina; o trinômio megaatributo-megatrafor-materpensene; o trinômio passado-pre-

sente-futuro; o trinômio pensênico do raciocínio tripartite pen-se-ne; o trinômio intercoopera-

ção-interconfiança-interaprendizagem. 

Polinomiologia: o polinômio captar-perscrutar-interpretar-prognosticar; o polinômio 

boa vontade–boa intenção–bom ânimo–autodiscernimento cosmoético; o polinômio acolhimen-

to–orientação–encaminhamento–follow up. 

Antagonismologia: o antagonismo megafoco autopensênico / lateropensenidade; o an-

tagonismo megafoco autopensênico / atenção dividida; o antagonismo megafoco autopensênico 

/ atenção saltuária; o antagonismo megafoco autopensênico / anomia pensênica; o antagonismo 

focagem autopensênica / devaneio; o antagonismo definição holopensênica / indefinição holo-

pensênica; o antagonismo holopensene renovador / holopensene mimetizador; o antagonismo ho-

lopensene interlúdico / holopensene baratrosférico. 

Paradoxologia: o paradoxo heurístico megafoco autopensênico–abertismo autopensêni-

co; o paradoxo da multifocalização cosmovisiológica sem perda do megafoco; o paradoxo da fle-

xibilidade disciplinada na autopensenização retilínea. 

Politicologia: a democracia; a cosmocracia; a lucidocracia; a conscienciocracia; a as-

sistenciocracia; a proexocracia; a cosmoeticocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo aplicada à convivialidade cosmoética; a lei 

da megafraternidade evolutiva; a lei da autopensenização ininterrupta interassistencial. 

Filiologia: a assistenciofilia; a cogniciofilia; a logicofilia; a conscienciofilia; a mental-

somatofilia; a criteriofilia; a definofilia. 

Maniologia: o desvirtuamento bioquímico do holopensene na toxicomania. 

Holotecologia: a assistencioteca; a grafopensenoteca; a ortopensenoteca; a patopenseno-

teca; a cognoteca; a mentalsomatoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Holopensenologia; a Materpensenologia; 

a Grafopensenologia; a Mentalsomatologia; a Holomaturologia; a Parapercepciologia; a Intencio-

nologia; a Autodiscernimentologia; a Mesologia; a Sociologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

tencial; a conscin enciclopedista; o círculo de amizades produtivas. 

 

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

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

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

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

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

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

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

no; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o interassis-

tenciólogo. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

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

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

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  
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a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação;  

a interassistencióloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo 

sapiens despertus; o Homo sapiens efficax; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens evolu-

tiologus; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens macrossomabilis; o Homo sapiens 

maxifraternus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens parapaedagogus; o Homo sa-

piens semiextraphysicus; o Homo sapiens teleguiatus; o Homo sapiens universalis; o Homo sa-

piens holopensenicus; o Homo sapiens holopensenor; o Homo sapiens holopensenocreator. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: holopensene interassistencial inicial = o ambiente da maternidade no 

qual se desenvolvem tarefas de interassistencialidade cosmoética; holopensene interassistencial 

intermediário = o ambiente do consultório médico no qual se desenvolvem tarefas de interassis-

tencialidade cosmoética; holopensene interassistencial avançado = o ambiente da oficina extrafí-

sica no qual se desenvolvem tarefas de interassistencialidade cosmoética. 

 

Culturologia: a Multiculturologia da Interassistenciologia; a cultura da desassedialida-

de interconsciencial. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Interassistenciologia, eis, por exemplo, na ordem funcional,  

8 holopensenes interassistenciais, em geral, relativos à conscin: 

1.  Maternidade: grupal; crítico. 

2.  Berçário: grupal; ameno. 

3.  Consultório: grupal; ameno. 

4.  Enfermaria: grupal; intrafísico. 

5.  Sala de cirurgia: grupal; crítico. 

6.  UTI: grupal; crítico. 

7.  Tenepes: individual; misto. 

8.  Ofiex: individual; extrafísico. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o holopensene interassistencial, indicados para a expan-

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

sados: 

01.  Agenda  de  autopensenização:  Pensenologia;  Homeostático. 

02.  Autopensenização  polifásica:  Pensenologia;  Neutro. 

03.  Carregamento  na  pensenidade:  Pensenologia;  Neutro. 

04.  Dissecção  holopensênica:  Holopensenologia;  Neutro. 

05.  Escala  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

06.  Fôrma  holopensênica:  Pensenologia;  Neutro. 

07.  Hiperacuidade  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

08.  Holopensene  desassediado:  Holopensenologia;  Homeostático. 

09.  Indutor  holopensênico:  Holopensenologia;  Homeostático. 

10.  Linearidade  da  autopensenização:  Autopensenologia;  Homeostático. 

11.  Materpensene  predominante:  Materpensenologia;  Neutro. 

12.  Nível  da  interassistencialidade:  Interassistenciologia;  Neutro. 

13.  Perfil  assistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

14.  Ranque  assistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 
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15.  Sintonia  holopensênica:  Holopensenologia;  Neutro. 

 

A  CRIAÇÃO  E,  PRINCIPALMENTE,  A  MANUTENÇÃO  FUN-
CIONAL  DO  AMBIENTE  NO  QUAL  SE  DESENVOLVEM  TA-
REFAS  DE  INTERASSISTENCIALIDADE  COSMOÉTICA,  EM-
BASADAS  NA  TARES,  GLORIFICAM  A  CONSCIN  LÚCIDA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já criou e mantém algum holopensene interassis-

tencial? De qual categoria? 
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H O L O P E N S E N E    M I D I Á T I C O  
( H O L O P E N S E N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O holopensene midiático é o ambiente intrafísico ou atmosfera pensênica 

instalada a partir de informações difundidas por aparatos da mídia, seja na comunicação impressa, 

eletrônica ou digital, fixadora de padrões quanto a comportamentos e atitudes, em geral, suscetí-

veis à mimetização. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição holo deriva do idioma Grego, hólos, “total; com-

pleto; inteiro”. O vocábulo pensamento procede do idioma Latim, pensare, “pensar; cogitar; for-

mar alguma ideia; pesar; examinar; considerar; meditar”. Surgiu no Século XIII. A palavra  senti-

mento provém do mesmo idioma Latim, sentimentum, sob a influência do idioma Francês, senti-

ment, “sentimento; faculdade de receber as impressões físicas; sensação; conhecimento; fato de 

saber qualquer coisa; todo fenômeno da vida afetiva; emoção; opinião; bom senso”. Apareceu no 

Século XIV. O termo energia vem do idioma Francês, énergie, derivado do idioma Latim, ener-

gia, e este do idioma Grego, enérgeia, “força em ação”. Surgiu no Século XVI. O vocábulo midi-

ático deriva provavelmente do idioma Francês, médiatique, “que diz respeito à mídia; que produz 

bom efeito nas mídias, especialmente na televisão”. A palavra mídia apareceu em 1960. 

Sinonimologia: 01.  Holopensene mediático. 02.  Holopensene da comunicação de mas-

sa. 03.  Holopensene informativo. 04.  Holopensene jornalístico. 05.  Holopensene publicitário. 

06.  Holopensene televisivo. 07.  Holopensene radiofônico. 08.  Holopensene persuasivo.  

09.  Atmosfera do discurso midiático. 10.  Campo pensênico da comunicação. 

Neologia. As 3 expressões compostas holopensene midiático, holopensene midiático en-

trópico e holopensene midiático homeostático são neologismos técnicos da Holopensenologia. 

Antonimologia: 1.  Holopensene pessoal. 2.  Holopensene evolutivo. 3.  Holopensene 

extrafísico. 4.  Ambiente da comunex avançada. 5.  Atmosfera tenepessológica. 

Estrangeirismologia: o fast food informacional da Internet; o Pensenarium; o medium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à heterocriticidade. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene midiático; o holopensene pessoal da comunicabilidade;  

o holopensene grupal; os cognopensenes; a cognopensenidade; os batopensenes; a batopenseni-

dade; as fixações holopensênicas; a pressão holopensênica; os grafopensenes; a grafopenseni-

dade; a retroalimentação pensênica; a fixação holopensênica provocada por fotos e filmes; a ano-

mia autopensênica. 

 

Fatologia: o papel da mídia na formação de opinião; a função social do jornalismo e da 

publicidade; a informação relevante; o discurso midiático vazio; o discurso midiático persuasivo; 

o fomento da exacerbação; as comoções sociais causadas pela morte de celebridades; o ímpeto de 

violência provocado pelo jornalismo policialesco sensacionalista; o jornalismo marrom; a fuga da 

realidade; a cultura da mídia sobrepondo-se à cultura familiar; a ficção; a catarse; o consumismo 

gerado pela publicidade; a formação do pensamento único; a monovisão; o acriticismo; a fixação 

diária pelo youtube; a dependência do facebook; a mania de twittar; a mídia enquanto versão hi-

gh-tech do pão e circo romano; a emoção da partida de futebol transmitida no rádio e na televisão; 

as inspirações baratrosféricas do cinema bélico; as autocorrupções estimuladas pelo entreteni-

mento da televisão; o telespectador imitando o ator; a polêmica inútil; a sociedade do espetáculo; 

a lavagem cerebral proporcionada pela televisão; a impulsividade das conscins nas redes sociais; 

o jornalismo alimentando mitos e preconceitos; a imprensa enquanto quarto poder; a mídia usada 
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para fazer propaganda de Estado; as manifestações políticas potencializadas pelas redes sociais;  

o iPad atuando na condição de extensão da memória humana; a cadeia de solidariedade desen-

cadeada pelas notícias; as campanhas para doação de órgãos promovidas pela publicidade; o es-

clarecimento prestado pelo jornalismo; o jornalismo na categoria de prestação de serviços; os de-

bates no rádio e na televisão; a Internet enquanto biblioteca universal; a Associação Internacional 

de Comunicação Conscienciológica (COMUNICONS); a TV Compléxis; o neovalor midiático 

implantado pelo Curso de Longo Curso, diário, participativo, das Tertúlias Conscienciológicas 

online. 

 

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

originados a partir de padrões evocados em filmes, notícias e livros; as assimilações antipáticas 

desnecessárias; a prontidão para assistir às consciexes doentias evocadas; a preponderância do 

cardiochacra nas interações com filmes e novelas; a sustentabilidade do gabarito ortopensênico 

pessoal; a iscagem lúcida; a assistência na tenepes. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo holopensene midiático–holopensene pessoal. 

Principiologia: o princípio da descrença. 

Codigologia: o código de ética dos jornalistas; o código de ética dos publicitários; o Có-

digo Brasileiro de Telecomunicações. 

Teoriologia: a teoria do agendamento (agenda setting); a reverberação da informação de 

acordo com a teoria da série harmônica. 

Tecnologia: a sondagem do holopensene midiático através da técnica do cosmograma;  

a técnica da desassimilação simpática. 

Voluntariologia: o voluntário interassistencial focado no esclarecimento; o voluntário 

voltado à produção de notícias sobre a Conscienciologia. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório cons-

cienciológico da Comunicologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o labo-

ratório conscienciológico do cosmograma. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível da Holopense-

nologia. 

Efeitologia: o efeito ricochete da divulgação de informações; o efeito devastador da in-

formação superficial da Internet na cognição; o trabalho da mídia produzindo o efeito de conver-

gência holopensênica dos receptores; a imitação acrítica comportamental da massa como efeito 

inculcador das informações subliminares da mídia; o efeito automimético do telespectador imi-

tando o ator. 

Neossinapsologia: a mimetização provocada pela mídia de massa dificultando a forma-

ção de neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo diário patológico trabalho-televisão; o ciclo sadio leitura-reflexão. 

Enumerologia: o rapport; a conexão; a sintonia; a transmissão; a aproximação; a afini-

dade; a vinculação. 

Binomiologia: o binômio comunicador-receptor; o binômio comunicação dirigida–co-

municação de massa; o binômio comunicação online–comunicação offline; o binômio informa-

ção-sedução; o binômio informação-consumo; o binômio informação-esclarecimento; o binômio 

evoação-assimilação; o binômio leitor-tenepessista. 

Interaciologia: a interação meio-mensagem-pensenidade; a interação mídia-massa; a in-

teração de todos com todos na Internet; a interação conscin–dispositivos móveis; a interação 

holopensene pessoal–holopensene massificado; a interação consciex-conscin a partir da intera-

ção com notícias. 

Crescendologia: o crescendo patológico mensagem-mimese-autocorrupção; o crescen-

do homeostático informação-recepção-esclarecimento; o crescendo evocação-assimilação-assis-

tência. 
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Trinomiologia: o trinômio noticiar-advertir-prevenir; o trinômio persuasão-acriticis-

mo-consumismo. 

Polinomiologia: o polinômio mensagem-ideologia-pensenidade-ação. 

Antagonismologia: o antagonismo informar / desinformar; o antagonismo informar 

/ manipular; o antagonismo informar / persuadir; o antagonismo holopensene grupal / holopen-

sene pessoal; o antagonismo entorpecedor / esclarecedor; o antagonismo receptor de informação 

/ consumidor de notícia; o antagonismo liberdade de empresa / liberdade de imprensa. 

Paradoxologia: o paradoxo informação-entretenimento; o paradoxo liberdade de im-

prensa–censura; o paradoxo função social da comunicação–lucro; o paradoxo da coisificação 

da informação. 

Politicologia: a pseudodemocracia; a democracia mediática. 

Legislogia: a lei do menor esforço; a abolição da lei de imprensa; a lei da radiodisão co-

munitária; a lei dos direitos autorais; a lei geral das telecomunicações; a não-regulamentação do 

capítulo V da Constituição Brasileira; a lei de acesso à informação; a criação de leis para regu-

lamentação do uso da Internet. 

Filiologia: a midiofilia; a sociofilia; a neofilia. 

Fobiologia: a webfobia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da distorção da rea-

lidade. 

Maniologia: a novelomania; a facebookmania. 

Mitologia: o mito da neutralidade jornalística. 

Holotecologia: a midiateca; a comunicoteca; a pensenoteca; a grafopensenoteca; a pato-

pensenoteca; a cinemateca; a hemeroteca; a videoteca. 

Interdisciplinologia: a Holopensenologia; a Comunicologia; a Grafopensenologia; a Con-

viviologia; a Culturologia; a Subcerebrologia; a Intrafisicologia; a Infocomunicologia; a Confor-

maticologia; a Politicologia; a Sociologia; a Reeducaciologia; a Etologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

eletronótica; a isca humana inconsciente; a conscin interprisioneira; a consciex; a conscin lúcida; 

a isca humana lúcida, o ser interassistencial. 

 

Masculinologia: o jornalista; o publicitário; o relações públicas; o designer; o social 

media; o locutor; o radialista; o apresentador; o comentarista; o ator; o comunicólogo; o editor;  

o cronista; o escritor; o assessor de comunicação; o marqueteiro; o twitteiro; o teletertuliano;  

o acoplamentista. 

 

Femininologia: a jornalista; a publicitária; a relações públicas; a designer; a social me-

dia; a locutora; a radialista; a apresentadora; a comentarista; a atriz; a comunicóloga; a editora;  

a cronista; a escritora; a assessora de comunicação; a marqueteira; a twitteira; a teletertuliana;  

a acoplamentista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens midiaticus; o Homo sapiens communicator; o Homo sa-

piens acriticus; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens retro-

mimeticus; o Homo sapiens anticosmoethicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: holopensene midiático entrópico = a atmosfera pensênica resultante da 

inspiração bélica de filmes; holopensene midiático homeostático = a atmosfera pensênica poste-

rior ao esclarecimento proporcionado por filmes evocadores da temática da paz. 
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Culturologia: a cultura do entretenimento; a indústria cultural; a cultura da atualização 

diária das notícias veiculadas; a cultura de massa; a Cultura Midiática. 

 

Taxologia. Eis, em ordem alfabética, 50 exemplos de categorias de holopensenes desen-

cadeados pela mídia: 

01.  Adictício. O alerta das reportagens contra as droga ilícitas e, paradoxalmente, o in-

centivo ao alcoolismo capitaneado pela publicidade e propaganda de cerveja e cachaça. 

02.  Agropecuário. As notícias sobre agricultura e vida no campo. 

03.  Analítico. As análises decorrentes de livros técnico-científicos. 

04.  Antitabagista. A veiculação de matérias antitabagistas na televisão. 

05.  Artístico. A exaltação de artistas em portais, revistas e programas de entretenimento. 

06.  Automimético. O telespectador imitando comportamentos e bordões de personagens 

de filmes e telenovelas. 

07.  Baratrosférico. Os filmes exaltando assassinatos e a figura do serial killer. 

08.  Bélico. O sentimento antagônico instalado pela difusão de informações sobre guer-

ras, conflitos e invasões. Os filmes sobre guerras. 

09.  Capitalista. A cobertura jornalística enfatizando a movimentação comercial do Dia 

das Mães, dos Pais, das Crianças. 

10.  Científico. As revistas jornalísticas e os programas com temáticas científicas. 

11.  Competitivo. A rivalidade étnica entre brasileiros e argentinos ressaltada pela pro-

paganda. 

12.  Cultural. A difusão de informações culturais pelos meios de comunicação. 

13.  Debatedor. Os programas de debate do rádio e da televisão. 

14.  Didático. As aulas dos programas de telecurso. 

15.  Distrativo. A atmosfera de passatempo presente em novelas, nos programas de audi-

tório, no jornalismo esportivo e no facebook. 

16.  Educacional. As publicações especializadas em educação. 

17.  Emocional. O fratricídio, o matricídio e os crimes passionais retratados pela mídia  

e geradores de comoções na população. A morte de celebridades mobilizando a atenção da massa. 

18.  Esclarecedor. O esclarecimento promovido pelas matérias jornalísticas sobre saúde. 

19.  Esportivo. A cobertura de eventos esportivos. 

20.  Exibicionista. O exibicionismo do colunismo social. 

21.  Fashionista. O conteúdo das revistas de moda. As reportagens sobre desfiles. 

22.  Ficcional. Os filmes de ficção. A ficção científica. 

23.  Gastronômico. Os programas de culinária. 

24.  Histórico. As reportagens retratando efemérides e episódios históricos. 

25.  Humorístico. A programação de humor na televisão. 

26.  Ideológico. Os meios de comunicação na condição de propagadores de ideologias. 

27.  Infantil. Os desenhos veiculados pela televisão, os cadernos infantis dos jornais im-

pressos e os sites dirigidos às crianças. 

28.  Interativo. A interatividade proporcionada pela Internet. 

29.  Interpretativo. A atmosfera de introspecção intelectiva gerada pelo interesse nos  

textos do jornalismo interpretativo. 

30.  Literário. Os livros com temática literária. 

31.  Lúdico. As histórias em quadrinhos. 

32.  Mítico. As matérias jornalísticas reforçando mitos. 

33.  Musical. A veiculação de músicas nas rádios e no youtube. Os musicais do final de 

ano na televisão. 

34.  Opinativo. A formação de opinião a partir da difusão de informações. 

35.  Pacifista. A divulgação de reportagens jornalísticas incentivadoras da paz. 

36.  Parapsíquico. Os documentários e reportagens sobre fenômenos parapsíquicos. 

37.  Poliglótico. Os programas e filmes vistos em diversos idiomas. 
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38.  Político. Os debates políticos incentivados pelo jornalismo durante as campanhas 

eleitorais. 

39.  Preconceituoso. Os preconceitos alimentados pela publicidade e propaganda. 

40.  Racional. As matérias jornalísticas incentivadoras da economia de água e luz. 

41.  Religioso. Os programas religiosos divulgados via rádio, televisão e Internet. 

42.  Sensacionalista. Os exageros da cobertura jornalística policial. 

43.  Sexual. O sexo casual estimulado pelos chats da Internet e pelos filmes pornográ-

ficos. 

44.  Sintético. A síntese da informação de 140 caracteres do Twitter. 

45.  Solidário. As cadeias solidárias promovidas pelas campanhas publicitárias em favor 

da doação de órgãos e pelas coberturas jornalísticas de catástrofes. 

46.  Suicidomaníaco. O estímulo negativo gerado pela divulgação de suicídios na tele-

visão. 

47.  Telejornalístico. A cobertura quase sempre superficial do telejornalismo em nome 

da objetividade. 

48.  Ufanista. O ufanismo exaltado pelo cinema estadunidense. 

49.  Universalista. O senso universalista de documentários retratando cultura de outros 

países. 

50.  Virtual. As interações virtuais em chats e redes sociais do ciberespaço. 

 

Terapeuticologia. A terapia para tratar dependentes da Internet. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o holopensene midiático, indicados para a expansão das 

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

01.  Acriticismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Agenda  de  autopensenização:  Pensenologia;  Homeostático. 

03.  Antagonismo  midiático:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

04.  Categoria  de  comunicação:  Comunicologia;  Neutro. 

05.  Dissecção  holopensênica:  Holopensenologia;  Neutro. 

06.  Ferramenta  de  comunicação:  Comunicologia;  Neutro. 

07.  Holopensene:  Holopensenologia;  Neutro. 

08.  Holopensene  automimético:  Holopensenologia;  Nosográfico. 

09.  Holopensene  criativo:  Heuristicologia;  Homeostático. 

10.  Holopensene  perversor:  Holopensenologia;  Nosográfico. 

11.  Holopensene  saturado:  Holopensenologia;  Neutro. 

12.  Holopensenograma:  Holopensenologia;  Neutro. 

13.  Nutrição  informacional:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

14.  Pensenosfera:  Pensenologia;  Neutro. 

15.  Sintonia  holopensênica:  Holopensenologia;  Neutro. 

 

É  FUNDAMENTAL  O  SENSO  CRÍTICO  DA  CONSCIN  PRE-
PONDERAR  SOBRE  O  HOLOPENSENE  MIDIÁTICO  A  FIM  

DE  SE  EVITAR  MANIPULAÇÕES  OU  AUTOCORRUPÇÕES  

DESENCADEADAS  PELA  INDÚSTRIA  DA  COMUNICAÇÃO. 
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, percebe a influência do holopensene midiático? 

Já se perguntou qual postura adota mediante as informações difundidas pela mídia, seja publicitá-

ria ou jornalística? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  A Montanha dos Sete Abutres. Título Original: Ace in the Hole. País: EUA. Data: 1951. Duração: 111 

min. Gênero: Drama. Idade (censura); 12 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Direção: Billy Wilder. Elenco: Kirk 
Douglas; Jan Sterling; Robert Arthur; Porter Hall; Richard Benedict; Frank Cady; & Ray Teal. Roteiro: Billy Wilder; 

Walter Newman; & Lesser Samuels. Outros Dados: A história é inspirada em fato real, acontecido em 1925. Sinopse: 

Albuquerque, Novo México. O repórter veterano Charles Tatum (Kirk Douglas) foi despedido de 11 jornais, por 11 razões 

diversas. Ele está sem dinheiro, então pede a Jacob Q. Boot (Porter Hall), o dono do jornal local, para lhe dar emprego  

e consegue. O plano era trabalhar ali no máximo 2 meses, mas após 1 ano não surgiu nenhuma boa oportunidade nem 
aconteceu nada bem interessante para boa matéria. Tatum sente-se totalmente entediado e sem motivação, então recebe 

ordem para cobrir a corrida de cascavéis. No meio do caminho para abastecer o carro e Tatum acaba descobrindo  

o fato de Leo Minosa (Richard Benedict) haver ficado preso em determinada mina quando procurava por relíquias indí-
genas. Tatum sente ser esta reportagem a chance esperada, mas para isto precisa ter controle da situação. Ele transforma  

o resgate de Leo em assunto nacional, atraindo milhares de curiosos, cinegrafistas de noticiários e comentaristas de rádio, 

além de forçar Lorraine (Jan Sterling), a mulher de Leo, a se fazer passar como a esposa arrasada. 
2.  Nos Bastidores da Notícia. Título Original: Broadcast News. País: EUA. Data: 1987. Duração: 132 min. 

Gênero: Comédia. Idade (censura); 12 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Direção: James L. Brooks. Elenco: 

William Hurt; Albert Brooks; Holly Hunter; & Robert Prosky; Jack Nicholson; John Cusack; Joan Cusack; Lois Chiles; 
Dwayne Markee; Jane Welch; Jonathan Benya; Frank Doubleday; Sally Knight; Leo Burmester; Amy Brooks; Christian 

Clemenson; Robert Katims; Ed Wheeler; Stephen Mendillo; & Peter Hackes. Estúdio & Distribuidora: Fox Filmes. 

Outros Dados: Vencedor de 7 Oscars, 5 Globos de Ouro e Urso de Prata no Festival de Berlin. Sinopse: Em Washington 
D.C., a produtora (Holly Hunter) do telejornal de grande rede tenta manter o alto padrão de qualidade, apesar de se virar 

de alguma maneira para aceitar o mais elegante âncora da rede representar tudo de odiável em notícia. Porém, mesmo 
assim ela se apaixona por ele. Quem vê tudo isto de perto é o colega de trabalho, ótimo profissional, melhor amigo 

e apaixonado por ela, apesar de não revelar este amor. 

 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Jorge Zahar Editor; Teorias da Comunicação de Massa (Theories of Mass Communication); pref. Melvin 
Lawrence DeFleur; & Sandra Ball-Rokeach; trad. Octavio Alves Velho; 398 p.; 3 seções; 12 caps.; 1 E-mail; 12 enus.;  

4 fluxogramas; 5 gráfs.; 2 ilus.; 2 microbiografias; 2 organogramas; 7 tabs.; 1 website; 1 nota; 204 refs.; ono.; 21 x 10 cm; 

br.; Jorge Zahar Editor; Rio de Janeiro, RJ; 1993; páginas 17 a 373. 
2.  Pena, Felipe; Teoria do Jornalismo; revisoras Lilian Aquino; & Luciana Salgado; 240 p.; 2 E-mails; 25 

enus.; 14 fotos; 1 microbiografia; 3 tabs.; 1 webgrafia; 5 notas; 16 refs.; 1 anexo; 23 x 16 cm; br.; Contexto; São Paulo, 

SP; 2005; páginas 87 a 90, 96 a 112, 142 a 145, 176 a 183 e 205 a 210. 

 

Webgrafia  Específica: 

 

1.  Bedinelli, Talita; & Alencar, Izidoro; Doações aumentam e SC precisa Agora de Mais Voluntários; Folha 

Online; disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u474522.shtml>; 03.12.08; acesso em: 13.11.11. 

2.  Buzar, Kátia; Câmara debate Espetacularização da Notícia no Caso Eloá; Agência Brasil; disponível em: 
<http://www.agenciabrasil.gov.br/noticias/2008/11/11/materia.2008-11-11.6323260700/view>; acesso em: 15.11.11. 

3.  Guerreiro, Gabriela; 98% dos Brasileiros conhecem Caso Isabella, mostra Pesquisa; Índice é Recorde; 

Folha Online; disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u396455.shtm>; 28.04.08; acesso em: 
16.11.11. 

 

D. P. 
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H O L O P E N S E N E    M O N O B L O C O  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O holopensene monobloco é aquele instalado dentro de grupo conservador, 

dogmático ou fechado, no qual os membros sofrem pressão e modificam as próprias opiniões para 

se adequarem às expectativas alheias, ocasionando a perda paulatina da individualidade, baixo ní-

vel decisório e comprometimento dos resultados do trabalho ou vivências em conjunto. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O elemento de composição holo vem do idioma Grego, hólos, “total; com-

pleto; inteiro”. O vocábulo pensamento procede do idioma Latim, pensare, “pensar; cogitar; for-

mar alguma ideia; pesar; examinar; considerar; meditar”. Surgiu no Século XIII. A palavra senti-

mento deriva também do idioma Latim, sentimentum, através do idioma Francês, sentiment, “sen-

timento; faculdade de receber as impressões físicas; sensação; conhecimento; fato de saber qual-

quer coisa; todo fenômeno da vida afetiva; emoção; opinião; bom senso”. Apareceu no Século 

XIV. O termo energia provém do idioma Francês, énergie, derivado do idioma Latim, energia,  

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

procede também do idioma Grego, mónos, “único, só, solitário, isolado, um só ser; uma única coi-

sa”. Surgiu no Século XIX. O termo bloco deriva do idioma Francês, bloc, “tronco de madeira ou 

peça de material pesado, empilhado para conter ou imobilizar”. Surgiu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Holopensene segregado. 2.  Holopensene sectário. 3.  Holopensene 

viciado. 4.  Holopensene coercitivo. 

Neologia. As 3 expressões compostas holopensene monobloco, holopensene monobloco 

intrafísico e holopensene monobloco extrafísico são neologismos técnicos da Parapatologia. 

Antonimologia: 1.  Holopensene aberto. 2.  Holopensene universalista. 3.  Renovação 

holopensênica. 4.  Soltura holopensênica. 

Estrangeirismologia: o groupthink; o go by the book; o brainwashington; o lema pato-

lógico magister dixit; o yes man; a conscin-box; o status quo inquestionável. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à qualidade dos holopensenes. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Holopensene mo-

nobloco: coarctação. 

Coloquiologia: o pensamento de cardume; a prisão ideológica; a massa de manobra;  

a manada; os grilhões conscienciais. 

Filosofia: o Fechadismo; o Grupocentrismo; o Dogmatismo; o Fanatismo; o Autoritaris-

mo; o Tradicionalismo; o Isolacionismo; o Corporavitismo; o Partidarismo; o Idiotismo Cultural. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene monobloco; o holopensene pessoal dogmático; os mono-

pensenes; a monopensenidade; os fixopensenes; a fixopensenidade; os grupopensenes; a grupo-

pensenidade; os homopensenes; a homopensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; o ho-

lopensene limitador; a pensenidade estagnada; a pensenização formatada. 

 

Fatologia: o comportamento grupal disfuncional; a pseudogrupalidade; a coesão grupal 

patológica; o desaparecimento da singularidade; a influência do grupo no indivíduo; a necessida-

de de pertencimento; os ganhos secundários; a aceitação cega às regras; a acriticidade; a ingenui-

dade; a desinformação; a cobrança dos integrantes do grupo; o encolhimento consciencial; a perda 

da individualidade; a anulação da própria vontade; a fraqueza moral; a falta de participação; as 

omissões deficitárias; os atos anticosmoéticos conjuntos reforçadores dos liames interpresidiários; 

o aumento da interprisão grupocármica; a acomodação na situação; a autofossilização; o “número  



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

12098 

a mais”; a quantificação em detrimento da qualificação; a falsa impressão de engajamento; as 

ameaças aos questionadores e dissidentes; a manipulação ideológico-comportamental. 

 

Parafatologia: a ausência da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a into-

xicação energética grupal; a lavagem paracerebral; os guias cegos e assediadores; a vampirização 

energética; o teleguiamento patológico; o parapsiquismo de controle; os infernões paratroposféri-

cos; as vivências baratrosféricas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo isolamento-alienação; o sinergismo autassédio-heteras-

sédio; o sinergismo poder-desvio; o sinergismo prolixidade-manipulação. 

Principiologia: a ausência do princípio da descrença (PD). 

Codigologia: a inexistência do código grupal da Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: as teorias de grupo; as teorias da Psicologia Social. 

Tecnologia: as técnicas de manipulação; as técnicas de dominação. 

Voluntariologia: a falácia do uso da vontade no voluntariado imposto. 

Laboratoriologia: o labcon anulado. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Sociólogos; o Colégio Invisível dos Psicólogos So-

ciais; o Colégio Invisível dos Consciencioterapeutas. 

Efeitologia: o efeito patologizante do isolamento grupal nos indivíduos; o efeito do pas-

sar do tempo na dificuldade de se desvincular do grupo; o efeito da unanimidade irracional na 

racionalidade individual. 

Neossinapsologia: a ausência de interação ocasionando o reforço de retrossinapses  

e impedindo a renovação através das neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo das mimeses patológicas; o ciclo da repetição na História; o fim do 

ciclo da dessoma e ressoma das lideranças patológicas no planeta Terra. 

Enumerologia: o holopensene monobloco religioso; o holopensene monobloco militar;  

o holopensene monobloco político; o holopensene monobloco empresarial; o holopensene mono-

bloco educacional; o holopensene monobloco familiar; o holopensene monobloco social. 

Binomiologia: o binômio concordância-aceitação; o binômio discordância-deserção;  

o binômio diferenciação–patrulhamento ideológico; o binômio credulidade-desinformação. 

Interaciologia: a interação coesão-conformidade; a interação mandonismo-obediência; 

a interação lavagem cerebral–Socin Patológica; a interação tradição-fossilização. 

Crescendologia: o crescendo coesão grupal–abertismo–oxigenação holopensênica; 

o crescendo coesão grupal–fechadismo–holopensene monobloco. 

Trinomiologia: o trinômio vítima-algoz-assédio; o trinômio dificuldade de pensar–filia-

ção–heterocontrole; o trinômio grupo-filosofia-funcionamento. 

Polinomiologia: o polinômio condicionamento-robotização-conformidade-satisfação. 

Antagonismologia: o antagonismo conformidade / criatividade; o antagonismo tradi-

ção / inovação; o antagonismo isolamento / interatividade; o antagonismo uniformidade / plura-

lidade; o antagonismo sujeição / liberdade; o antagonismo grupo reducionista / grupo expansio-

nista; o antagonismo crescimento externo / crescimento consciencial. 

Paradoxologia: o paradoxo do grupo de voz única. 

Politicologia: a autocracia; a ditadura; a manipulocracia. 

Legislogia: a lei das interprisões grupocármicas; a lei do menor esforço. 

Filiologia: a mimeticofilia; a patofilia; a assediofilia. 

Fobiologia: a neofobia; a xenofobia; a criticofobia. 

Sindromologia: a síndrome da dependência; a síndrome da ectopia afetiva (SEA);  

a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB). 

Maniologia: a monomania; a subcerebromania; a robexomania. 

Mitologia: a exaltação de mitos em geral. 

Holotecologia: a sociologicoteca; a pensenoteca; a criticoteca. 
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Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Sociologia; a Psicologia Social; a Interprisiolo-

gia; a Liderologia; a Holopensenologia; a Mimeticologia; a Dogmatologia; a Criminologia; a Po-

liticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciência impensante; a personalidade acomodada; o ser limitado. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o religioso; o militar; o político; o cientista; o pa-

rente; o funcionário; o voluntário; o estudante; o cidadão; o colega. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a religiosa; a militar; a política; a cientista; a pa-

renta; a funcionária; a voluntária; a estudante; a cidadã; a colega. 

 

Hominologia: o Homo obtusus; o Homo stultus; o Homo sapiens credulus; o Homo 

sapiens genuflexus; o Homo sapiens fanaticus; o Homo sapiens alienatus; o Homo sapiens 

acriticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: holopensene monobloco intrafísico = o das instituições totais; holopen-

sene monobloco extrafísico = o da Baratrosfera. 

 

Culturologia: a falta da cultura da diversidade; a monocultura doentia; a cultura estra-

tificada. 

 

Mecanismos. Segundo a Pesquisologia, o holopensene monobloco tem sido investigado 

no mundo corporativo e foram identificadas as 19 seguintes etapas reforçadoras desse modelo 

mental grupal, listadas na ordem funcional, em 3 blocos: 

 

A.  Situação inicial: 

01.  Alto nível de coesão grupal. 

02.  Situação desafiadora. 

03.  Liderança forte e diretiva. 

04.  Ameaça externa. 

05.  Ausência de procedimentos para considerar alternativas. 

 

B.  Características: 

06.  Ilusão de invulnerabilidade. 

07.  Crença na moralidade do grupo. 

08.  Racionalizações defensivas coletivas. 

09.  Estereótipo de grupos externos. 

10.  Autocensura. 

11.  Ilusão de unanimidade. 

12.  Pressão direta nos dissidentes. 

13.  Patrulhamento ideológico. 

 

C.  Resultados: 

14.  Baixo nível informacional. 

15.  Filtragem da informação. 

16.  Desenvolvimento de poucas saídas. 

17.  Falha ao considerar riscos. 

18.  Falha para reavaliar decisões e alternativas. 
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19.  Falha para desenvolver planos de contingenciamento. 

 

Profilaxia. De acordo com a Paraprofilaxiologia, eis, na ordem alfabética, 12 medidas 

preventivas à formação do holopensene monobloco: 

01. Abertismo: busca de opiniões e pareceres de especialistas de fora. 

02. Contraponto: exercício constante da abordagem contrastante. 

03. Criticidade: espaço para críticas de toda ordem. 

04. Debate: incentivo à troca de ideias. 

05. Discordância: hábito da discordância e do conflito construtivo. 

06. Diversidade: convívio com perfis conscienciais variados. 

07. Informação: atualização constante quanto às realidades. 

08. Inovação: fomento à criatividade e busca de novidades. 

09. Interação: movimento de interatividade com grupos diversificados. 

10. Não diretividade: presença de liderança democrática. 

11. Pesquisa: estímulo à investigação e a novas descobertas. 

12. Questionamento: encorajamento aos questionamentos regulares. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o holopensene monobloco, indicados para a expansão das 

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

01. Anacronismo:  Paracronologia;  Nosográfico. 

02. Desopressão  holopensênica:  Holopensenologia;  Homeostático. 

03. Dissecção  holopensênica:  Holopensenologia;  Neutro. 

04. Fôrma  holopensênica:  Pensenologia;  Neutro. 

05. Holopensene:  Holopensenologia;  Neutro. 

06. Holopensene  automimético:  Holopensenologia;  Nosográfico. 

07. Holopensene  criativo:  Heuristicologia;  Homeostático. 

08. Holopensene  desassediado:  Holopensenologia;  Homeostático. 

09. Holopensene  perversor:  Holopensenologia;  Nosográfico. 

10. Holopensenograma:  Holopensenologia;  Neutro. 

11. Megapeso:  Passadologia;  Nosográfico. 

12. Paraclima  organizacional:  Pensenologia;  Neutro. 

13. Retardamento  mental  coletivo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

14. Retropensenidade:  Pensenologia;  Neutro. 

15. Socin  viciada:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

PARA  SOBREVIVER  NOS  HOLOPENSENES  MONOBLOCOS,  
A  CONSCIÊNCIA  É  OBRIGADA  A  ADERIR  AO  PENSAMEN-
TO  GRUPAL,  ANULANDO  O  RACIOCÍNIO,  A  CAPACIDADE  

DE  PENSAR  POR  SI,  PERDENDO  A  INDIVIDUALIDADE. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, identifica os holopensenes monoblocos? Como 

reage frente aos mesmos? 

 

K. A. 
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H O L O P E N S E N E    P E R V E R S O R  
( H O L O P E N S E N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O holopensene perversor é a atmosfera pensênica, ou ambiente intrafísico, 

pessoal, predominantemente doentio, perversivo, gerando patopensenes, ou ideias anticosmoéti-

cas, tanto diretamente da conscin quanto dos guias extrafísicos amauróticos, assediadores, satéli-

tes de assediadores e conseneres. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O elemento de composição holo vem do idioma Grego, hólos, “total; com-

pleto; inteiro”. O vocábulo pensamento procede do idioma Latim, pensare, “pensar; cogitar; for-

mar alguma ideia; pesar; examinar; considerar; meditar”. Surgiu no Século XIII. A palavra senti-

mento deriva também do idioma Latim, sentimentum, através do idioma Francês, sentiment, “sen-

timento; faculdade de receber as impressões físicas; sensação; conhecimento; fato de saber qual-

quer coisa; todo fenômeno da vida afetiva; emoção; opinião; bom senso”. Apareceu no Século 

XIV. O termo energia provém do idioma Francês, énergie, derivado do idioma Latim, energia,  

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

vem do idioma Latim, perversor, “corruptor”. Apareceu no Século XVII. 

Sinonimologia: 1.  Holopensene pervertedor. 2.  Atmosfera perversiva. 3.  Ambientação 

pervertida. 4.  Ambiente depravado. 5.  Holopensene corrompido. 6.  Ambiente anticosmoético.  

7.  Fôrma patopensênica. 8.  Vegetalismo humano. 

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

perversa; perversidade; perversiva; perversivo; perverso; perversor; perversora; pervertedor; 

pervertedora; perverter; pervertida; pervertido. 

Neologia. As 3 expressões compostas holopensene perversor, holopensene perversor fe-

minino e holopensene perversor masculino são neologismos técnicos da Holopensenologia. 

Antonimologia: 1.  Holopensene cosmoético. 2.  Ambiente cosmoético. 3.  Holopensene 

livre. 

Estrangeirismologia: o Pensenarium; a pessoa de hollow profile; a personalidade bor-

derline; o ambiente de poltergeist. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente da intencionalidade 

doentia. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Existem ho-

lopensenes estigmatizadores. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene perversor; o holopensene perversor pessoal; a pressão ho-

lopensênica doentia; os patopensenes; a patopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; 

os entropopensenes; a entropopensenidade; os intrusopensenes; a intrusopensenidade; o holopen-

sene perversor como consulado da Baratrosfera. 

 

Fatologia: a atmosfera da vida pessoal receptiva aos assediadores extrafísicos; os des-

vios pessoais de comportamento; as ações contrárias às leis; as práticas anticosmoéticas; os desre-

gramentos como hábitos; o colapso da autorganização; o cenário da baixaria; o clima de decadên-

cia; o ambiente perturbador; o cenário mafioso; o inferninho particular; o submundo; o domínio 

das emoções exacerbadas; os desvarios; os surtos psicóticos; os transes de semipossessão inter-

consciencial; as intenções negativas; os propósitos inconfessáveis; as operações clandestinas;  

a ocultação das ilicitudes; o porão consciencial remanescente na adultidade; a escoliose mental;  

a monovisão do mundo; o autassédio; a autodesorganização; a autocorrupção; a marginália; o su-

jismundismo; a ausência da Higiene Mental; os rastros enfermiços indesejáveis; a deterioração do 
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meio; a impregnação mental da desafeição; o estado de decomposição ambiental; o estigma am-

biental; a atmosfera de favela; o ambiente degradado; o fechamento do caminho evolutivo; a falta 

da inteligência evolutiva (IE); a autovigilância cosmoética; a evitação natural do ambiente degra-

dado por parte da conscin lúcida; a interassistencialidade ao ambiente degradado por parte da 

conscin assistencial; o ambiente da Acidentologia; a ação do Intolerantismo; o domínio do Igno-

rantismo. 

 

Parafatologia: a psicosfera pessoal perversora; o ambiente energético pessoal perver-

tedor; a energima; a existência trancada; as energias conscienciais (ECs) antipáticas; a gaiola 

energética; as cunhas mentais patológicas; a ignorância a respeito da Central Extrafísica de Ener-

gia (CEE). 

 

III.  Detalhismo 

 

Enumerologia: o perverso; o perversor; o perversivo; o pervertedor; o pervertido; o cor-

rupto; o depravado. 

Binomiologia: o binômio parapatológico autassédio-heterassédio; o binômio patológico 

megapensenidade doentia–holopensene perversor. 

Trinomiologia: o trinômio erronia-felonia-vilania; o trinômio astúcia-artimanha-em-

buste; o trinômio mal-dolo-ilegalidade. 

Antagonismologia: o antagonismo ortopensenidade / patopensenidade; o antagonismo 

conviviológico heterassistencialidade / evitabilidade. 

Politicologia: a assistenciocracia. 

Fobiologia: a neofobia; a gnosiofobia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da nostomania da 

Baratrosfera. 

Maniologia: a dipsomania; a toxicomania; a nosomania. 

Mitologia: o mito da guerra justa. 

Holotecologia: a patopensenoteca; a nosopensenoteca; a assistencioteca. 

Interdisciplinologia: a Holopensenologia; a Intencionologia; a Paraprofilaxiologia; a So-

ciologia; a Conviviologia; a Mesologia; a Proxêmica; a Parapatologia; a Anticosmoeticologia;  

a Nosografia; a Psiquiatria; a Consciencioterapia; a Subcerebrologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a isca hu-

mana inconsciente; as companhias pervertedoras; a pessoa da marginália; a conscin assistida;  

a conscin assistencial. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o minidissidente evolutivo; o assediador intrafí-

sico; o fincador de cunhas mentais. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a minidissidente evolutiva; a assediadora intrafí-

sica; a fincadora de cunhas mentais. 

 

Hominologia: o Homo sapiens holopensenoperversus; o Homo obtusus; o Homo stul-

tus; o Homo sapiens crudelis; o Homo sapiens regressivus; o Homo sapiens psychopathicus;  

o Homo sapiens amoralis; o Homo sapiens conflictuosus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: holopensene perversor feminino = o ambiente existencial da prostituta 

profissional; holopensene perversor masculino = o ambiente existencial do político profissional 

corrupto. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o holopensene perversor, indicados para a expansão das 

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

1.  Assinatura  pensênica:  Pensenologia;  Neutro. 

2.  Autopensenização  polifásica:  Pensenologia;  Neutro. 

3.  Carregamento  na  pensenidade:  Pensenologia;  Neutro. 

4.  Fôrma  holopensênica:  Pensenologia;  Neutro. 

5.  Linearidade  da  autopensenização:  Autopensenologia;  Homeostático. 

6.  Nosopensene:  Nosopensenologia;  Nosográfico. 

7.  Retropensenidade:  Pensenologia;  Neutro. 

 

O  HOLOPENSENE  PESSOAL  PERVERSOR  É  CONDIÇÃO 

MUITO  ENCONTRADIÇA  NOS  AMBIENTES  EXISTENCIAIS  
DE  PESSOAS  DE  TODOS  OS  PAÍSES,  EXIGINDO  A  ASSIS-

TÊNCIA  CONSTANTE  POR  PARTE  DA  CONSCIN  LÚCIDA. 
 

Questionologia. Você mantém, frequenta ou assiste a algum ambiente existencial per-

versor? Por qual razão? 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

12104 

H O L O P E N S E N E    P O L I V A L E N T E  
( H O L O P E N S E N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O holopensene polivalente é o ambiente intrafísico apresentando o conjunto 

versátil de multivalores evolutivos da conscin lúcida de nível superior quanto à vivência exempla-

rista da inteligência evolutiva (IE). 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição holo deriva do idioma Grego, hólos, 

“total; completo; inteiro”. O vocábulo pensamento procede do idioma Latim, pensare, “pensar; 

cogitar; formar alguma ideia; pesar; examinar; considerar; meditar”. Surgiu no Século XIII. A pa-

lavra sentimento deriva também do idioma Latim, sentimentum, através do idioma Francês, sen-

timent, “sentimento; faculdade de receber as impressões físicas; sensação; conhecimento; fato de 

saber qualquer coisa; todo fenômeno da vida afetiva; emoção; opinião; bom senso”. Apareceu no 

Século XIV. O termo energia provém do idioma Francês, énergie, derivado do idioma Latim, 

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

de composição poli vem do idioma Grego, polús, “numeroso”. O vocábulo valente procede do 

idioma Latim, valens, “robusto; forte; vigoroso; poderoso; valente; a pessoa de boa saúde; a pes-

soa que passa bem”. Apareceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Holopensene versátil. 2.  Holopensene multifacético. 3.  Holopense-

ne prolífico. 4.  Holopensene fertilizante. 

Neologia. As 3 expressões compostas holopensene polivalente, holopensene polivalente 

individual e holopensene polivalente grupal são neologismos técnicos da Holopensenologia. 

Antonimologia: 1.  Holopensene monovalente. 2.  Holopensene simplista. 3.  Holopen-

sene estéril. 

Estrangeirismologia: o Pensenarium; o Neopensenarium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturidade da cosmovisão prioritária da vida multidimensional da cons-

ciência. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene polivalente; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os 

evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os orto-

pensenes; a ortopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade. 

 

Fatologia: a mundividência pessoal polivalente. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da descrença. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria do pensene. 

Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da 
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Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico 

da dupla evolutiva; o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pensenólogos. 

Politicologia: a democracia; a cosmocracia; a lucidocracia; a conscienciocracia; a as-

sistenciocracia; a proexocracia; a cosmoeticocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo. 

Filiologia: a neofilia. 

Holotecologia: a pensenoteca; a grafopensenoteca; a ortopensenoteca; a patopensenote-

ca; a cognoteca; a mentalsomatoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Holopensenologia; a Materpensenologia; a Grafopensenologia;  

a Mentalsomatologia; a Holomaturologia; a Parapercepciologia; a Intencionologia; a Autodiscer-

nimentologia; a Mesologia; a Sociologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista; a conscin poliédrica. 

 

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

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

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

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

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

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

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

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

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

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens holopensenicus; o Homo sapiens holopensenor; o Homo 

sapiens holopensenocreator; o Homo sapiens inductorpensenicus; o Homo sapiens holopenseno-

perversus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens 

vigilans; o Homo sapiens epicentricus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: holopensene polivalente individual = o da conscin lúcida evolutivamente 

produtiva; holopensene polivalente grupal = o ambiente multidimensional da Instituição Cons-

cienciocêntrica (IC) evolutivamente produtiva. 

 

Culturologia: a cultura da Holopensenologia. 

 

Taxologia. No universo da Holopensenologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 

categorias de holopensenes polivalentes, conforme os aspectos positivos: 

01.  Holopensene convivencial. 

02.  Holopensene cosmovisiológico. 
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03.  Holopensene enciclopedista. 

04.  Holopensene generalista. 

05.  Holopensene harmonizado. 

06.  Holopensene higienizado. 

07.  Holopensene interassistencial. 

08.  Holopensene lucidogênico. 

09.  Holopensene onímodo. 

10.  Holopensene policármico. 

11.  Holopensene prolífico. 

12.  Holopensene recexológico. 

13.  Holopensene reeducacional. 

14.  Holopensene terapêutico. 

15.  Holopensene universalista. 

 

Agentes. Sob a ótica da Evoluciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 4 agentes 

básicos de polivalência evolutiva do holopensene homeostático e proexológico da conscin lúcida 

intermissivista: 

1.  Duplologia: o ambiente doméstico de duplismo evolutivo estável. 

2.  Energossomaticidade: a base intrafísica energeticamente blindada ou amparoporto. 

3.  Intelectualidade: a megagescon proexológica tarística. 

4.  Ofiexidade: a interatividade com a oficina extrafísica pessoal significando paraper-

ceptibilidade e interassistencialidade teáticas. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o holopensene polivalente, indicados para a expansão das 

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

01.  Amplitude  autopensênica:  Proexologia;  Homeostático. 

02.  Desopressão  holopensênica:  Holopensenologia;  Homeostático. 

03.  Diversificação  holopensênica:  Holopensenologia;  Neutro. 

04.  Holopensene:  Holopensenologia;  Neutro. 

05.  Holopensene  automimético:  Holopensenologia;  Nosográfico. 

06.  Holopensene  criativo:  Heuristicologia;  Homeostático. 

07.  Holopensene  desassediado:  Holopensenologia;  Homeostático. 

08.  Holopensene  existencial:  Intrafisicologia;  Neutro. 

09.  Holopensene  perversor:  Holopensenologia;  Nosográfico. 

10.  Holopensene  saturado:  Holopensenologia;  Neutro. 

11.  Indutor  holopensênico:  Holopensenologia;  Homeostático. 

12.  Linearidade  da  autopensenização:  Autopensenologia;  Homeostático. 

13.  Maximologia  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

14.  Megapolivalência:  Serenologia;  Homeostático. 

15.  Sintonia  holopensênica:  Holopensenologia;  Neutro. 

 

O  HOLOPENSENE  POLIVALENTE  É  CRIADO  E  MANTIDO  

PELA  CONSCIN  LÚCIDA  QUANDO  DEDICADA  À  VIVÊNCIA  

DA  TENEPES,  ÀS  TAREFAS  DA  OFIEX,  À  CONSECUÇÃO  
DA  PROÉXIS  E  À  EXEMPLIFICAÇÃO  DA  DESPERTICIDADE. 
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, já mantém o holopensene pessoal polivalente? 

Desde quando? 
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H O L O P E N S E N E    S A T U R A D O  
( H O L O P E N S E N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O holopensene saturado é o ambiente intrafísico, sob o prisma dos auto-

pensenes ou dos grupopensenes, quando inteiramente potencializador de alguma neoideia ou neo-

empreendimento com alguma forma aguda e inédita, oportunidade única a ser aproveitada ou 

perdida por parte da conscin pesquisadora independente ou da equipe técnica das conscins lú-

cidas. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição holo vem do idioma Grego, hólos, “total; com-

pleto; inteiro”. O vocábulo pensamento procede do idioma Latim, pensare, “pensar; cogitar; for-

mar alguma ideia; pesar; examinar; considerar; meditar”. Surgiu no Século XIII. A palavra senti-

mento deriva também do idioma Latim, sentimentum, através do idioma Francês, sentiment, “sen-

timento; faculdade de receber as impressões físicas; sensação; conhecimento; fato de saber qual-

quer coisa; todo fenômeno da vida afetiva; emoção; opinião; bom senso”. Apareceu no Século 

XIV. O termo energia provém do idioma Francês, énergie, derivado do idioma Latim, energia,  

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

vem do idioma Latim, saturatus, de saturare, “fartar; saciar; alimentar; nutrir; satisfazer; encher; 

cumular”. Apareceu no Século XVIII. 

Sinonimologia: 01.  Holopensene enriquecido. 02.  Holopensene potencializado.  

03.  Holopensene cosmoético. 04.  Holopensene especializado. 05.  Holopensene evolutivo.  

06.  Holopensene ortopensênico. 07.  Holopensene produtivo. 08.  Holopensene vigoroso.  

09.  Holopensene pujante. 10.  Neopensenologia. 

Neologia. As 3 expressões compostas holopensene saturado, holopensene saturado 

aproveitado e holopensene saturado desperdiçado são neologismos técnicos da Holopenseno-

logia. 

Antonimologia: 01.  Holopensene disperso. 02.  Holopensene anárquico. 03.  Holopen-

sene corrompido. 04.  Holopensene anticosmoético. 05.  Holopensene patopensênico. 06.  Holo-

pensene depressivo. 07.  Holopensene entorpecedor. 08.  Holopensene perversor. 09.  Holopense-

ne regressivo. 10.  Retropensenologia. 

Estrangeirismologia: o Neopensenarium; o Verponarium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holopensenidade heurística. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Existem ho-

lopensenes superfrutíferos. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene saturado; o holopensene saturado pessoal; o holopensene 

saturado grupal; o holopensene amadurecido por pensenes específicos; o holopensene saturado 

pelas ideias buscadas; a fugacidade do holopensene saturado quando agudo; os ortopensenes;  

a ortopensenidade; as fixações holopensênicas; a base intrafísica pessoal saturada por autopense-

nizações especializadas; a pressão holopensênica homeostática; a acumulação ideativa de pense-

nes especializados do holopensene saturado; a saturação ideativa do holopensene do Tertulia-

rium; os neopensenes; a neopensenidade. 

 

Fatologia: as oportunidades aproveitadas; as oportunidades desperdiçadas; o ensejo evo-

lutivo perdido; o momento imperdível; a ideia irrecusável. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; os extrapolacionismos parapsíquicos; a inspiração de origem extra-

física no momento oportuno; os efeitos mentaissomáticos da saturação intelectual, criativa, da 

Holoteca e do Holociclo do CEAEC; o aproveitamento da euforin; o aproveitamento da primener; 

o aproveitamento evolutivo do cipriene; a identificação imediata do extrapolacionismo parapsí-

quico imperdível; as primícias do teleguiamento autocrítico, extrafísico, interassistencial e cos-

moético. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da retroalimentação pensênica cosmoética; o princípio da 

produtividade sadia; o princípio da concentração energética; o princípio do megafoco mentalso-

mático; o princípio da serendipitia; o princípio do extrapolacionismo consciencial. 

Teoriologia: a teoria da Autopensenologia. 

Tecnologia: a técnica dos autopensenes a partir da predominância no pen. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico Serenarium; os laboratórios conscienciológicos antigos e saturados positiva-

mente pelas pensenizações específicas do CEAEC. 

Efeitologia: o efeito halo das automanifestações mentaissomáticas. 

Neossinapsologia: as neossinapses da criatividade. 

Ciclologia: o ciclo das descobertas simultâneas; o ciclo das neoverpons interativas. 

Binomiologia: o binômio autopensenidade sadia–holopensene homeostático; o binômio 

percepção-parapercepção. 

Interaciologia: a interação autopensene-holopensene. 

Trinomiologia: o trinômio pensênico do raciocínio tripartite pen-sen-ene. 

Polinomiologia: o polinômio neopensenes-neoverpons-neoperspectivas-neoteorias. 

Antagonismologia: o antagonismo autoconsciência / Bamburriologia; o antagonismo 

ortopensenidade / patopensenidade. 

Politicologia: a cognocracia (Cognópolis); a heurocracia. 

Legislogia: a lei da autopensenização ininterrupta. 

Filiologia: a neofilia; a xenofilia; a evoluciofilia; a cosmopensenofilia; a cogniciofilia;  

a heuristicofilia; a comunicofilia. 

Fobiologia: a fronemofobia. 

Sindromologia: a síndrome da indisciplina autopensênica. 

Maniologia: a mania da dúvida. 

Holotecologia: a pensenoteca; a heuristicoteca; a criativoteca; a imagisticoteca; a para-

psicoteca; a sincronoteca; a cognoteca. 

Interdisciplinologia: a Holopensenologia; a Parapercepciologia; a Mentalsomatologia;  

a Heuristicologia; a Verponologia; a Holomaturologia; a Autopesquisologia; a Experimentologia; 

a Autodiscernimentologia; a Priorologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-
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cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

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

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

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens ho-

lopensenocreator; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sa-

piens epicentricus; o Homo sapiens autolucidus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: holopensene saturado aproveitado = a atmosfera pensênica positiva, 

identificada e empregada pela conscin lúcida; holopensene saturado desperdiçado = a atmosfera 

pensênica positiva, despercebida e inaproveitada pela conscin dispersiva. 

 

Culturologia: a cultura das neoideias. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o holopensene saturado, indicados para a expansão das 

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

01.  Agenda  de  autopensenização:  Pensenologia;  Homeostático. 

02.  Assinatura  pensênica:  Pensenologia;  Neutro. 

03.  Autopensenização  polifásica:  Pensenologia;  Neutro. 

04.  Carregamento  na  pensenidade:  Pensenologia;  Neutro. 

05.  Grupopensene:  Materpensenologia;  Neutro. 

06.  Holopensene  perversor:  Holopensenologia;  Nosográfico. 

07.  Indutor  holopensênico:  Holopensenologia;  Homeostático. 

08.  Linearidade  da  autopensenização:  Autopensenologia;  Homeostático. 

09.  Materpensene  predominante:  Materpensenologia;  Neutro. 

10.  Neopensene:  Neopensenologia;  Neutro. 

11.  Ortopensenidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

12.  Sintonia  holopensênica:  Holopensenologia;  Neutro. 

 

O  HOLOPENSENE  SATURADO  SOMENTE  É  IDENTI- 
FICADO  E  APROVEITADO  PELAS  CONSCINS  LÚCIDAS  

ATENTAS  AOS  PARAFENÔMENOS  DO  AMPARO  

EXTRAFÍSICO  DE  FUNÇÃO  INTERASSISTENCIAL. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já identificou algum holopensene saturado por 

neoideias cosmoéticas? Você soube aproveitar o contexto evolutivo de imediato? 
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H O L O P E N S E N E    T E N E P E S S Í S T I C O  
( T E N E P E S S O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O holopensene tenepessístico é a atmosfera pensênica ou ambiente intrafí- 

sico especializado, criado pela conscin tenepessista veterana, homem ou mulher, fixador do con-

junto de pensenes agregados, consolidados, preparados, adequados e otimizados pelas vivências 

parapsíquicas interassistenciais, multidimensionais e cosmoéticas. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição holo vem do idioma Grego, hólos, “total; com-

pleto; inteiro”. O vocábulo pensamento deriva do idioma Latim, pensare, “pensar; cogitar; formar 

alguma ideia; pesar; examinar; considerar; meditar”. Surgiu no Século XIII. A palavra sentimento 

procede também do idioma Latim, sentimentum, através do idioma Francês, sentiment, “senti-

mento; faculdade de receber as impressões físicas; sensação; conhecimento; fato de saber qual-

quer coisa; todo fenômeno da vida afetiva; emoção; opinião; bom senso”. Apareceu no Século 

XIV. O termo energia provém do idioma Francês, énergie, derivado do idioma Latim, energia, 

e este do idioma Grego, enérgeia, “força em ação”. Surgiu no Século XVI. A palavra tarefa vem 

do idioma Árabe, tariha, “quantidade de trabalho que se impõe a alguém”, derivada de tarah, 

“lançar; arrojar; impor a aquisição de alguma mercadoria a determinado preço”. Apareceu no Sé-

culo XVI. O vocábulo energético deriva do idioma Grego, energetikós, “ativo; eficaz”. Surgiu no 

Século XX. O termo pessoal procede do idioma Latim, personalis, “pessoal”. Apareceu no Sé-

culo XIII. O sufixo ista vem do idioma Grego, istes, designando “adepto; aderente; seguidor; par-

tidário”. 

Sinonimologia: 1.  Ambiente tenepessístico. 2.  Atmosfera tenepessológica. 3.  Cenário 

tenepessista. 4.  Pensenosfera da tenepes. 

Neologia. As 3 expressões compostas holopensene tenepessístico, holopensene tenepes-

sístico inicial e holopensene tenepessístico avançado são neologismos técnicos da Tenepesso-

logia. 

Antonimologia: 1.  Holopensene antitenepes. 2.  Ambiente antitenepessístico. 3.  Pense-

nosfera antitenepessista. 

Estrangeirismologia: o Tenepessarium; o Pensenarium interassistencial; o Pesquisari-

um parapsíquico; o compromisso lifetime tenepessístico; o upgrade holopensênico tenepessístico 

tarístico; a intentio recta mantida no holopensene tenepessista; a construção do background tene-

pessístico. 
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto às experiências parapsíquicas interassistenciais. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Holopensene: at-

mosfera consistente. 

Citaciologia: − Sustentabilidade é mais do que domínio energético. É abertismo para  

a monitoria extrafísica oriundo da qualificação da intencionalidade (Ryon Braga, 1   −). 

Ortopensatologia: – “Tenepes. A conscin tenepessista veterana pratica a técnica inter-

assistencial da tenepes em qualquer holopensene porque já possui autodiscernimento suficiente 

para avaliar as condições intra e extrafísicas favoráveis ou desfavoráveis aos cometimentos inter-

assistenciais diários”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene tenepessístico; o holopensene pessoal do tenepessista vete-

rano; a depuração do padrão autopensênico do tenepessista; a implantação da autopensenidade te-

nepessística da conscin motivada e interessada; o autodiagnóstico, o exame crítico e a assepsia 

energética da autopensenidade discernidora de holopensenes tenepessísticos; a autorreciclagem 
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holopensênica tenepessística; a qualidade cosmoética do holopensene pessoal preservada pela 

continuidade na tenepes; os hábitos diários fortalecendo o holopensene tenepessístico; o emprego 

ininterrupto da retilinearidade da autopensenização; a afinidade holopensênica nos contatos inter-

dimensionais; a hiperacuidade do holopensene tenepessístico; o holopensene do amparador extra-

físico de função da tenepes; o holopensene tenepessista residencial com pomar, jardim, flores, 

predomínio da Natureza e a presença de animais domésticos; a moradia do tenepessista veterano, 

base intrafísica saturada por autopensenizações especializadas; o holopensene hígido da alcova 

blindada da dupla evolutiva tenepessista; a estilística holopensênica da tenepes delineando  

a adaptação e a forma nas abordagens interconscienciais; a morfopensenidade; a autovigilância 

quanto à pressão holopensênica tenepessística homeostática; as medidas profiláticas na manuten-

ção da performance do holopensene tenepessista; a realimentação do holopensene tenepessístico 

por meio dos autesforços repetidos; a fôrma holopensênica do tenepessista; a identificação dos 

materpensenes tenepessistas; a diversificação holopensênica tenepessística; a afinidade de holo-

pensenes nas bases práticas tenepessísticas; o holopensene dos cursos de imersão, dinâmicas para-

psíquicas e manobras energéticas da Conscienciologia, podendo ser facilitadores no preparo da 

conscin tenepessável; os grupopensenes; a grupopensenidade; o aumento de tenepessistas no ho-

lopensene da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI); o materpensene 

atrator de assistidos e assistentes na comunidade de tenepessistas do Bairro Cognópolis; o oásis 

de homeostasia tenepessista no holopensene planetário da Era da Reurbex; o estabelecimento da 

cartografia holopensênica tenepessística da Parageografia; o holopensene da megafraternidade;  

o holopensene tenepessístico criativo preparado ou adequado para o surgimento de neoverpons;  

o holopensene pessoal tenepessístico mentalsomático propício à atuação da parapreceptoria; o ho-

lopensene dos grupos de auto e heteropesquisas tenepessísticas; o holopensene tenepessografoló-

gico nos Fóruns da Tenepes; o empenho na reprodução intrafísica tenepessológica do holopense-

ne extrafísico homeostático das comunexes avançadas; o holopensene do tenepessista idoso enri-

quecido pelo parapsiquismo atuante preparando o compléxis atual e o autorrevezamento da próxi-

ma vida; o holopensene tenepessístico favorecendo a vivência da autodisponibilidade interassis-

tencial 24 horas; a qualificação holopensênica enquanto treino do tenepessista para a liderança in-

terassistencial pré-intermissiva. 

 

Fatologia: a decisão do tenepessista em autorganizar-se continuamente; a evolução tene-

pessística ininterrupta ao longo da existência intrafísica favorável a Ficha Evolutiva Pessoal 

(FEP); o ambiente tenepessístico propiciando o aumento da autocosmoeticidade e da autoco-

erência; o nível de tenepessismo transparente nas reações pessoais às adversidades; a análise das 

interrelações na tenepes em qualquer ambiente; a tenepessografia de verbetes, artigos e livros, 

qualificando o autodesempenho tenepessístico; os reencontros de consciências pró-evolutivos e as 

neoverpons esclarecedoras das tarefas tenepessísticas a serem realizadas em grupo; o Fórum da 

Tenepes, os Encontros Internacionais de Tenepessistas e o Congresso Internacional de Tenepes-

sologia, na condição de ambientes esclarecedores da evolução na prática tenepessística. 

 

Parafatologia: a tenepes enquanto quarta força prioritária da conscin lúcida; a auto-

vivência do estado vibracional (EV) profilático; a interassistencialidade energética e parapsíquica;  

o nível de sensoriamento energético ambiental; a pararrealidade do holopensene interassistencial 

domiciliar; a composição da atmosfera receptiva aos amparadores extrafísicos; o acesso do tene-

pessista ao Curso Intermissivo (CI); a afinidade na relação com o amparador e as consciexes as-

sistidas; a desopressão extrafísica em função do holopensene tenepessístico; a assepsia energética 

do ambiente extrafísico no local de trabalho tenepessológico; os extrapolacionismos promovidos 

pelos amparadores extrafísicos; a parassustentabilidade das equipes de amparadores extrafísicos 

(equipex) mantenedoras do holopensene tenepessístico; a autoformação da minipeça do Maxime-

canismo Multidimensional Interassistencial. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo holopensene tenepessístico–Centrais Extrafísicas; o si-

nergismo holopensênico patrocinando a potencialização da força presencial dos tenepessistas;  

o sinergismo entre as unidades pensênicas dos tenepessistas compondo o holopensene ambiental; 

o sinergismo sintonia holopensênica tenepessista–amparador extrafísico; o sinergismo das ações 

acolhedoras interassistenciais; o sinergismo tenepessismo 24 horas–autodiscernimento cosmoéti-

co; o sinergismo equipin-equipex; o sinergismo amparador-tenepessista gabaritando a evolução 

holopensênica no tenepessismo. 

Principiologia: o princípio essencial autoortopensênico do holopensene tenepessístico; 

o principio cosmoético de promover a elevação dos holopensenes interassistenciais; o princípio 

da realimentação holopensênica cosmoética do tenepessista; os principios científicos fundamen-

tais da Conscienciologia embasando os holopensenes em geral; o princípio da descrença (PD) 

favorecido pelo desenvolvimento paraperceptivo da tenepes; o principio da equalização holo-

pensênica tenepessista; o princípio das interações autopensênicas recíprocas no holopensene te-

nepessístico; o princípio do voluntariado tenepessístico da Conscienciologia. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) qualificando o holopensene tene-

pessista; o código grupal de Cosmoética (CGC) facilitando a depuração do holopensene tenepes-

sístico na convivência transparente. 

Teoriologia: a teoria e prática da Tenepessologia; a teoria da Holopensenologia; a teo-

ria da fôrma holopensênica pessoal; a teoria da Autopensenologia; a teoria da Interassistencio-

logia; a teoria do Homo sapiens reurbanisatus; a teoria da reurbex objetivando a desopressão do 

holopensene planetário, a partir do holopensene pessoal das conscins. 

Tecnologia: o ato de consultar, ler sobre fatos, casos e eventos tenepessológicos enquan-

to técnica de imersão no holopensene tenepessístico; as paratécnicas assistenciais prescindindo 

de tempo e local; a paratécnica da ofiex. 

Voluntariologia: o voluntariado tenepessista veterano; a implantação de holopensene 

tenepessístico nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs) pelo corpo de voluntários tenepessis-

tas; o holopensene tenepessístico no voluntariado da docência conscienciológica; o paravolunta-

riado tenepessista. 

Laboratoriologia: a saturação holopensênica específica do laboratório consciencio-

lógico da Tenepessologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório 

conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autodespertologia; 

o laboratório conscienciológico da Autorretrocognociologia; o laboratório conscienciológico 

Serenarium. 

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

tenciologia; o Colégio Invisível dos Pesquisadores; o Colégio Invisível dos Epicons; o Colégio 

Invisível da Pararreurbanologia. 

Efeitologia: o efeito dos autopensenes cosmoéticos na formação e manutenção do holo-

pensene tenepessístico pessoal; os efeitos diagnósticos da dissecção holopensênica tenepessista; 

os efeitos desintoxicantes do holopensene doméstico pelo duplismo libertário dos tenepessistas;  

o efeito escudo protetor da ortopensenização no holopensene tenepessístico; os efeitos sadios, 

homeostáticos, atratores e contagiantes do holopensene tenepessístico; os efeitos do atilamento 

paraperceptivo na apreensão do teor do holopensene tenepessístico; o efeito do holopensene te-

nepessístico no ambiente de trabalho; os efeitos do autoposicionamento de ponta do tenepessista 

na reurbanização do holopensene planetário (reurbex). 

Neossinapsologia: as neossinapses especializadas originadas pelas práticas interassis-

tenciais do holopensene tenepessista; as neossinapses parapsíquicas geradas pelo extrapolacio-

nismo tenepessístico; as neossinapses na condição de instrumentos de renovação do holopensene 

tenepessístico; as neossinapses provenientes da autopesquisa e vivência holopensênica tenepes-

sística; as paraneossinapses intermissivas recuperadas no holopensene da tenepes; as neossinap-

ses patrocinadas pelos amparadores em prol do assistido; as neossinapses advindas dos registros 

parapsíquicos do pré-tenepessista, do tenepessista e do tenepessista veterano. 
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Ciclologia: o ciclo retroalimentador dos holopensenes tenepessísticos; o ciclo realimen-

tador dos holopensenes interassistenciais; os ciclos de primeneres instalados a partir das práti-

cas tenepessistas; o ciclo das sucessivas reciclagens no holopensene tenepessístico; o ciclo 

multiexistencial pessoal (CMP) da atividade; o ciclo fatos intrafísicos–repercussão extrafísica– 

–reconfiguração intrafísica atuantes no holopensene tenepessístico. 

Enumerologia: a atmosfera pensênica psicossomática; a atmosfera pensênica mentalso-

mática; a atmosfera pensênica tarística; a atmosfera pensênica traforista; a atmosfera pensênica 

interassistencial; a atmosfera pensênica vigorosa; a atmosfera pensênica evolutiva. 

Binomiologia: o binômio depuração holopensênica tenepessista–princípio da autorres-

ponsabilidade interassistencial; o binômio atmosfera pensênica–autopensenidade sadia; o ambi-

ente intrafísico superespecializado–assentamento das metas da autodesperticidade; o binômio 

holopensene tenepessístico–reconciliação grupocármica. 

Interaciologia: a interação holopensene tenepessístico pessoal–holopensene tenepessís-

tico grupal; a interação atmosfera pensênica–princípio da programação existencial; a interação 

Holopensenologia-Tenepessologia; a interação holopensene tenepessístico–princípio do autorre-

vezamento multiexistencial. 

Crescendologia: o crescendo interassistencial dissecção holopensênica tenepessística– 

–autodesassédio holopensênico; o crescendo do acúmulo energético do holopensene tenepes-

sístico pessoal qualificando o holopensene ambiental; o crescendo autoincorruptibilidade–ofi-

exismo pessoal. 

Trinomiologia: o trinômio recuperação de cons–depuração holopensênica–autodiscer-

nimento; o trinômio intercompreensão-intercooperação-interassistência; o trinômio Autodiscer-

nimentologia-Paradireitologia-Tenepessologia; o trinômio Tenepessologia-Ofiexologia-Desper-

tologia; o trinômio acolhimento-esclarecimento-encaminhamento. 

Polinomiologia: o polinômio autopesquisas-heteropesquisas-parapesquisas-multipes-

quisas; o polinômio Autopesquisologia-Autexperimentologia-Autodiscernimentologia-Interassis-

tenciologia; o polinômio neopensenes-neoverpons-neoperspectivas-neoteorias; o polinômio 

Intencionologia-Parapercepciologia-Autolucidologia-Tenepessologia; o polinômio conscin assis-

tida–consciex assistida–conscin assistente–consciex assistente; o polinômio interassistencial aco-

lhimento–orientação–encaminhamento–follow up. 

Antagonismologia: o antagonismo holopensene monovisiológico / holopensene cosmo-

visiológico; o antagonismo holopensene grupal / holopensene pessoal; o antagonismo neopense-

nidade / retropensenidade; o antagonismo definição holopensênica / indefinição holopensênica. 
Politicologia: a democracia pura; a cosmocracia; a discernimentocracia; a cosmoeti-

cocracia; a paradireitocracia; a interassistenciocracia; a proexocracia; a paracienciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à Tenepessologia; a lei da megafraternidade 

evolutiva nos ambientes tenepessísticos; a lei da interassistencialidade bioenergética. 

Filiologia: a cogniciofilia; a parapercepciofilia; a cosmopensenofilia; a paracienciofilia; 

a interassistenciofilia; a mentalsomatofilia; a autopesquisofilia; a parapsicofilia; a grafofilia. 

Fobiologia: o holopensene tenepessístico sustentando a profilaxia das fobias. 

Sindromologia: a evitação da síndrome da indisciplina autopensênica; a eliminação da 

síndrome da religiosidade; a profilaxia quanto à síndrome da autossantificação. 

Mitologia: a reperspectivação dos mitos pessoais; a desconstrução dos mitos religiosos; 

a eliminação do mito do céu e do inferno; o mito de a tenepes ser a panaceia universal; o mito da 

vida humana única; a superação da mitificação das parapercepções; a erradicação dos mitos das 

cerimônias e práticas religiosas no holopensene tenepessístico; a libertação das seitas, dogmas  

e tradições míticas; a superação dos holopensenes soteriológicos-hagiológicos-teomitológicos. 

Holotecologia: a pensenoteca; a tenepessoteca; a ortopensenoteca; a cosmoconscien-

cioteca; a grafopensenoteca; a patopensenoteca; a parapsicoteca; a parapercepcioteca; a interas-

sistencioteca. 

Interdisciplinologia: a Tenepessologia; a Holopensenologia; a Materpensologia; a Au-

todiscernimentologia; a Interassistenciologia; a Autorganizaciologia; a Autocosmoeticologia;  
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a Autoconscienciometrologia; a Autoconsciencioterapia; a Tenepessografologia; a Pararreurbano-

logia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a conscin automotivada; a conscin autossuficiente; a pes-

soa competente; o epicon lúcido; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial;  

a conscin enciclopedista. 

 

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

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

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o holopesenólogo; o conscienciômetra;  

o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; 

proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; 

o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o tenepessólogo; o ofiexista; o para-

percepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o teletertuliano;  

o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a holopensenóloga; 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 intelec-  

tual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a tenepessóloga; a ofiexista;  

a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a tele-

tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens holopensenicus; o Homo 

sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens epicentricus;  

o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo 

sapiens semiextraphysicus; o Homo sapiens teleguiatus; o Homo sapiens serenissimus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: holopensene tenepessístico inicial = a atmosfera pensênica do tenepes-

sista nos 3 primeiros anos de prática; holopensene tenepessístico avançado = a atmosfera pensêni-

ca do tenepessista veterano autodisponível 24 horas cotidianas, a caminho da autofiex. 

 

 Culturologia: a cultura da Tenepessologia; a cultura da Interassistenciologia; a cultu-

ra da Autopercepciologia; a cultura da Cosmoeticologia; a cultura da Autorganizaciologia;  

a cultura da Autoproexologia; a cultura da Despertologia; a paracultura da Ofiexologia. 

 

Acumulação. A estruturação do holopensene tenepessístico se dá, naturalmente, pela 

agregação ou acumulação de camadas de energias cosmoéticas e interassistenciais, mediante  

o padrão pensênico do tenepessista veterano, capaz de favorecer a imprescindível autoblindagem 

defensiva e refratária. 

 

Holomaturologia. Concernente à Autopesquisologia, eis, em ordem alfabética, para 

análise e avaliação, 25 condições, qualidades específicas ou trafores desenvolvidos gradualmente 

pelo tenepessista veterano na formação, manutenção e entendimento do autopatrimônio holopen-

sênico tenepessístico: 

01. Abnegação. 

02. Acoplamento terapêutico. 
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03. Aumento da demanda assistencial. 

04. Autenticidade. 

05. Autexperiência. 

06. Autoconfiança nas parapercepções. 

07. Autodesrepressão. 

08. Autoparaconexão. 

09. Autopercuciência. 

10. Autoprofilaxia dos contrafluxos. 

11. Autorganização. 

12. Autorreflexão para o aperfeiçoamento. 

13. Autossegurança. 

14. Autossuficiência. 

15. Autossustentação. 

16. Compreensão interassistencial. 

17. Concessão cosmoética. 

18. Desperticidade. 

19. Doação constante de energias. 

20. Iscagem lúcida. 

21. Projetabilidade lúcida. 

22. Reversão intraconsciencial da tares. 

23. Semiconsciexialidade. 

24. Semipossessão benigna. 

25. Sincronicidades assistenciais. 

 

 Caracterologia. De acordo com a Autoconscienciometrologia, eis, por exemplo, listadas 

em ordem alfabética, 105 características do holopensene tenepessístico: 

01. Acolhedor. 

02. Altruístico. 

03. Amplificador consciencial. 

04. Antibélico. 

05. Atrator cosmoético. 

06. Autobiográfico. 

07. Autodefensivo. 

08. Automotivador. 

09. Autônomo. 

10. Benigno. 

11. Bibliofílico. 

12. Bioenergético. 

13. Catalisador. 

14. Cognitivo. 

15. Complexo. 

16. Conciliador. 

17. Conectivo. 

18. Confortável. 

19. Conscienciocêntrico. 

20. Consciencioterápico. 

21. Contínuo. 

22. Convergente. 

23. Cósmico. 

24. Cronológico. 

25. Curativo. 

26. Depurador. 

27. Desafiador. 
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28. Desbravador. 

29. Desmistificador. 

30. Desopressor. 

31. Despertológico. 

32. Dinâmico. 

33. Disciplinador. 

34. Discreto. 

35. Ectoplásmico. 

36. Eficiente. 

37. Empático. 

38. Empreendedor. 

39. Encapsulador. 

40. Epicêntrico. 

41. Equalizador. 

42. Esclarecedor. 

43. Especializado. 

44. Evolutivo. 

45. Expansivo. 

46. Extrapolaciogênico. 

47. Fitoterápico. 

48. Flexível. 

49. Geopolítico. 

50. Gesconológico. 

51. Grafopensênico. 

52. Harmonizador. 

53. Heterodefensivo. 

54. Heterogêneo. 

55. Heurístico. 

56. Hígido. 

57. Higienizado. 

58. Holobiográfico. 

59. Holocármico. 

60. Holomaturescente. 

61. Homeostático. 

62. Imperturbável. 

63. Inspirador. 

64. Integrador. 

65. Interassistencial. 

66. Invexológico. 

67. Lucidogênico. 

68. Mentalsomático. 

69. Morexológico. 

70. Multifásico. 

71. Neofílico. 

72. Pacífico. 

73. Paracirúrgico. 

74. Paraconectivo. 

75. Parapedagógico. 

76. Parasseguro. 

77. Paraterapêutico. 

78. Pesquisístico. 

79. Polivalente. 

80. Potencializador. 
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81. Predisponente. 

82. Pré-serenológico. 

83. Preventivo. 

84. Proexogênico. 

85. Profissional. 

86. Projeciogênico. 

87. Prospectivológico. 

88. Psicossomático. 

89. Receptível. 

90. Reciclogênico. 

91. Recinológico. 

92. Reconciliatório 

93. Renovador. 

94. Retrocognitor. 

95. Revigorante. 

96. Seriexológico. 

97. Socorrista multidimensional. 

98. Sustentador. 

99. Teático. 

100.  Técnico. 

101.  Transafetivo. 

102.  Verponológico. 

103.  Versátil. 

104.  Voliciolínico. 

105.  Zoofílico. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o holopensene tenepessístico, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01. Autoconsciencioterapia  tenepessográfica:  Autoconsciencioterapeuticologia;  Ho-

meostático. 

02. Código  pessoal  de  Cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

03. GPC-Tenepes:  Tenepessologia;  Neutro. 

04. Gratificação  cognopolita:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

05. Holopensene  desassediado:  Holopensenologia;  Homeostático. 

06. Holopensenograma:  Holopensenologia;  Neutro. 

07. Linearidade  da  autopensenização:  Autopensenologia;  Homeostático. 

08. Maturidade  holopensênica:  Holopensenologia;  Neutro. 

09. Minipeça  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

10.  Ofiexologia:  Assistenciologia;  Homeostático. 

11.  Orismopensenização  prioritária:  Orismologia;  Homeostático. 

12.  Sinergismo  tenepes-epicentrismo:  Predespertologia;  Homeostático. 

13.  Tenepessismo  24  horas:  Tenepessologia;  Homeostático. 

14.  Tenepessografologia:  Tenepessologia;  Neutro. 

15.  TGV  evolutivo:   Autevoluciologia;  Homeostático. 
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A  SUSTENTAÇÃO  DO  HOLOPENSENE  TENEPESSÍSTICO  

TRANSFORMA  O  TENEPESSISTA  VETERANO  NA  CONDI-
ÇÃO  DE   PILOTI  DA  PARARREURBANIZAÇÃO  PLANETÁRIA,  

PELA  VIVÊNCIA  CONTÍNUA  DA  INTERASSISTÊNCIA. 
 
Questionologia. Você, leitor ou leitora, considera relevante a revitalização do holopen-

sene pessoal? Avalia com lucidez a sustentação, consistência e coerência do holopensene, pessoal 
e grupal, tenepessístico? 
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ção: Temas da Conscienciologia; 1 E-mail; 3 enus.; 2 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da 
Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Março, 2015; páginas 69 a 80. 

02.  Braga, Ryon; Grupalidade e Instituições Conscienciocêntricas; Artigo; CEPEC: Centro de Pesquisas da 
Consciêcia; Informativo; Bimestral; Ano 1; N. 1; Cooperativa de Pesquisadores da Conscienciologia: Cooperativa de 
Pesquisa, Ensino e Extensão; Jundiaí, SP; Junho-Julho, 1999; página 3. 

03.  Salgues, Leuzene; Reciclante: Operário da Reurbanização Holopensênica; Artigo; Recéxis; Revista; 
Ano 2; N. 2; Seção: Teática; 2 ilus.; 1 ref.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); São Paulo, 
SP; Outubro, 1998; página 32. 
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Erotides Louly; Eucárdio de Rosso; & Roseli Oliveira; 664 p.; 5 partes; 35 citações; 2 cronologias; 53 E-mails; 10 entre-
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18 notas; 2 filmes; 150 refs.; alf.; 23 x 16 x 3,5 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2015, 
páginas 35, 51, 53, 65, 71 a 82, 88, 94, 104, 105, 122, 131, 164 a 172, 195 a 201, 306 a 314, 338 a 346, 347 a 357, 402  
a 418, 435, 464, 473, 449 a 472 e 509 a 548. 

05.  Tornieri, Sandra; Técnica da Qualificação do Tenepessopensene Pessoal; Artigo; V Fórum da Tenepes 
& II Encontro Internacional de Tenepessistas; Foz do Iguaçu, PR; 21-23.12.09; Conscientia; Revista; Trimestral; Ed. 
Especial; Vol. 13; N. 1; Seção: Temas da Conscienciologia; 15 enus.; 11 refs; Associação Internacional do Centro de Al-
tos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Março, 2009; páginas 41 a 52. 

06.  Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holo-
ciclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 web-
sites; alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014, página 64, 93, 130, 182, 
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1.334, 1.400, 1.401 e 1.452. 

07.  Idem; 200 Teáticas da Conscienciologia: Especialidades e Subcampos; revisores Alexander Steiner;  
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08.  Idem; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 413 
caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares; 1 mi- 
crobiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenogra-
fias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro 
de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007, páginas 
75, 135, 208, 258, 548, 923, 928, 962, 970 a 972, 1.000, 1.001, 1.005, 1.010 e 1.016. 

09.  Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479 
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H O L O P E N S E N O F I L I A    P E S S O A L  
( H O L O B I O G R A F O M E T R I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A holopensenofilia pessoal é a afinidade da conscin intermissivista lúcida  

a certa atmosfera pensênica positiva específica (pensenosfera) capaz de impulsionar as atividades 

proexológicas, gesconológicas, grupocármicas e interassistenciais em função do respectivo saldo 

superavitário obtido com tal temática ao longo da seriéxis e cuja correta identificação fornece pis-

tas retrocognitivas valiosas sobre a própria trajetória holobiográfica (Seriexometria). 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição holo vem do idioma Grego, hólos  “total; com- 

pleto; inteiro”. O vocábulo pensamento procede do idioma Latim, pensare, “pensar; cogitar; for- 

mar alguma ideia; pesar; examinar; considerar; meditar”. Surgiu no Século XIII. A palavra senti- 

mento deriva também do idioma Latim, sentimentum, através do idioma Francês, sentiment, “sen- 

timento; faculdade de receber as impressões físicas; sensação; conhecimento; fato de saber qual- 

quer coisa; todo fenômeno da vida afetiva; emoção; opinião; bom senso”. Apareceu no Século 

XIV. O termo energia provém do idioma Francês,  nergie  derivado do idioma Latim, energia,  

e este do idioma Grego, en rgeia, “força em ação”. Surgiu no Século XVI. O vocábulo pessoal 

procede do idioma Latim, personalis, “pessoal”. Apareceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Autafeição holopensênica. 2.  Afinidade holopensênica pessoal.  

3.  Receptividade holopensênica pessoal. 

Neologia. As 3 expressões compostas holopensenofilia pessoal, holopensenofilia pessoal 

lúcida e holopensenofilia pessoal despercebida são neologismos técnicos da Holobiografometria. 

Antonimologia: 1.  Holopensenofobia pessoal. 2.  Antipodia holopensênica pessoal.  

3.  Xenopensenidade antipática ao automaterpensene. 4.  Holopensenidade contrária à conscin.  

5.  Holopensene antagônico ao proexista. 

Estrangeirismologia: as forças seriexológicas in occulto. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente da automatu-

rescência quanto à Holopensenometria Teática. 

Coloquiologia: o ato de nadar de braçada em certos temas e ambientes. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Seriexometria; o materpensene pessoal evocan-

do holopensenes afins; a dissecção dos holopensenes afins à conscin visando a recuperação de 

cons retrocognitivos intra e extrafísicos; a constituição do materpensene pessoal atual a partir das 

experiências em diferentes ambientes históricos (Holopensenologia); a lucidez quanto às fôrmas  

e parafôrmas holopensênicas (Parageopoliticologia); as pesquisas teáticas da retrofôrma holopen-

sênica; a releitura das próprias assinaturas pensênicas; o autoparadiagnóstico quanto às pressões 

holopensênicas; as saturações holopensênicas pessoais construídas em retrovidas e retomadas ho-

diernamente de adrede; o holopensene pessoal da Holobiografometria; os indicadores holobiográ-

ficos do holopensene pessoal atual; o holopensenograma pessoal teático; os holopensenes afins ao 

materpensene duplista; o aspecto predominante da holopensenidade pessoal dando indícios dos 

holopensenes afins e vice-versa; a lucidez quanto ao pararreforço externo proveniente das forças 

holopensênicas afins ao automaterpensene; as parassincronicidades potencializadas pela holopen-

senofilia pessoal; a entrada no corredor de lucidez através da identificação dos holopensenes afins 

ao próprio materpensene seriexológico; o grau de higidez holopensênica pessoal enquanto indica-

dor do patamar na Escala Evolutiva das Consciências; o leitmotiv holobiográfico determinando  

a constituição da holopensenofilia pessoal e grupal; a identificação da retrossenha pessoal expan-

dindo a lucidez holopensenológica (Cosmovisiologia). 
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Fatologia: a observação atenta das manifestações pessoais nos mínimos detalhes; o insó-

lito repetitivo; a singularidade óbvia; a regularidade das incidências; a uniformidade das recorrên-

cias; a consecutividade marcante; a raridade tornada frequente; a excentricidade corriqueira;  

o truísmo discreto; a obviedade camuflada; a banalidade despercebida; o passado presente. 

 

Parafatologia: as investigações das forças multidimensionais passadológicas sobre a vi-

da atual; os vetores holobiográficos reincidentes na proéxis; o futuro do presente (Proexologia) 

contrapondo-se ao pretérito imperfeito (Holocarmologia); o predomínio dos parafatos seriexoló-

gicos nos fatos intrafísicos (concausa multidimensional); a autovivência do estado vibracional 

(EV) profilático favorecendo a expansão da parapercuciência; a sinalética energética e parapsíqui-

ca enquanto meio de comunicação com os campos energéticos e consciências extrafísicas; as pas-

sadas passadas deixando pegadas energéticas na seriéxis (Morfopensenologia). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo evolutivo holopensenofilia pessoal–fluxo do Cosmos;  

o sinergismo holopensene pessoal–holopensene ambiental. 

Principiologia: o princípio da empatia evolutiva. 

Teoriologia: a teoria do pensene. 

Tecnologia: a técnica da intersecção holopensênica; a técnica da blindagem da alcova; 

a técnica do local de poder; a técnica da antecipação multidimensional; a técnica da ilha de 

ortopensenidade; a técnica do autencapsulamento; a técnica da mobilização básica das energias 

(MBE); a técnica do parassensoriamento de ambientes. 

Voluntariologia: os voluntários da Associação Internacional de Pesquisas Seriexológi-

cas e Holobiográficas (CONSECUTIVUS). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Retrocogniciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Seriexologia. 

Efeitologia: os efeitos interassistenciais da personalidade consecutiva lúcida. 

Neossinapsologia: as neossinapses advindas da associação de ideias (Analogia) decor-

rentes da holopensenofilia pessoal. 

Ciclologia: a investigação do Ciclo Multiexistencial Pessoal (CMP). 

Enumerologia: o local multidimensional; o ambiente multidimensional; a atmosfera 

multidimensional; o território multidimensional; a geopolítica multidimensional; a topografia 

multidimensional; o espaço multidimensional. O arcabouço holopensênico; o molde holopensêni-

co; o receptáculo holopensênico; a estrutura holopensênica; o esqueleto holopensênico; a chapa 

holopensênica; a fôrma holopensênica. O holopensene pessoal; o holopensene duplista; o holo-

pensene residencial; o holopensene condominial; o holopensene veicular; o holopensene profis-

sional; o holopensene tenepessológico. 

Binomiologia: o binômio matriz materpensênica–matriz holopensênica. 

Interaciologia: a interação consciência-ambiente; a interação fôrma holopensênica–pa-

rafôrma holopensênica; a interação autopensene-holopensene. 

Crescendologia: o crescendo saturação holopensênica–holopensenofilia pessoal–autor-

revezamento multiexistencial. 

Trinomiologia: o trinômio Mesologia-Genética-Paragenética. 

Polinomiologia: o polinômio egopensenidade-bipensenidade-grupopensenidade-holo-

pensenidade; o polinômio conscienciograma-holopensenograma-proexograma-seriexograma. 

Antagonismologia: o antagonismo minissincronidades percebidas / maxissincronicida-

des ignoradas; o antagonismo revertério das despriorizações / retorno das megapriorizações. 

Paradoxologia: o paradoxo de o detalhe etológico poder revelar a complexidade serie-

xológica. 

Politicologia: a evoluciocracia; a discernimentocracia; a cosmoeticocracia; a lucidocra-

cia; a proexocracia; a cognocracia; a seriexocracia. 
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Legislogia: a lei do maior esforço aplicada às investigações autorretrocognitivas. 

Filiologia: a holopensenofilia pessoal. 

Holotecologia: a retrocognoteca; a sinaleticoteca; a etoteca; a analiticoteca; a socioteca; 

a holossomatoteca; a parapsicoteca. 

Interdisciplinologia: a Holobiografometria; a Holopensenologia; a Holopensenometria; 

a Materpensenologia; a Mentalsomatologia; a Seriexologia; a Retrocogniciologia; a Multidimen-

siologia; a Parageopoliticologia; a Cronoevoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação; o holopensenólogo. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

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

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

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a holopensenóloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens inductorpensenicus; o Homo sapiens holopensenicus;  

o Homo sapiens holopensenor; o Homo sapiens holopensenocreator; o Homo sapiens autoluci-

dus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Ho-

mo sapiens retrocognitor; o Homo sapiens experimentor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: holopensenofilia pessoal lúcida = a afinidade autoconsciente do inter-

missivista quanto aos holopensenes favoráveis à autoconsecução maxiproexológica e respectiva 

origem holobiográfica; holopensenofilia pessoal despercebida = a afinidade ignorada do intermis-

sivista tanto dos holopensenes favoráveis à autoconsecução maxiproexológica quanto às respecti-

vas raízes holobiográficas. 

 

Culturologia: a cultura da Autoconscientização Seriexológica. 

 

Cosmos. Segundo a Conscienciologia, no Universo há duas realidades: a consciência  

e a energia. Ao longo do périplo seriexológico, a conscin vai se manifestando a partir da transfor-

mação da energia imanente (EI) em energia consciencial (EC) e, com isso, deixando as marcas da 

própria pensenidade nos ambientes por onde passa (assinatura pensênica). 

Fôrma. Quando a conscin mantém determinado megafoco de trabalho de modo continu-

ado no mesmo local, ao longo do tempo, as energias ali emanadas permanecem naquele ambiente 
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e passam a atuar sobre a própria conscin, reforçando as ideias e potencializando os resultados. Daí 

nasce a fôrma holopensênica. 

Qualidade. Em tese, a fôrma holopensênica é neutra perante a Cosmoética. A qualidade 

da intencionalidade e o nível da interassistencialidade aplicada talvez sejam os dois fatores mais 

atuantes na melhoria da atmosfera multidimensional do espaço onde a conscin se manifesta. Tais 

fatores, ao longo do tempo, tendem a continuar a exercer influência sobre a conscin, sendo tal in-

fluência mais intensa quando a conscin evoca aquele holopensene ou retorna à geopolítica en-

volvida. Autexperiência forma fôrmas. 

Contraponto. Por outro lado, obviamente, atos anticosmoéticos e comocionalismos tam-

bém permanecerão ligados à temática e ao local relacionados sob a forma de energias gravitantes. 

Do mesmo modo, exercerão efeitos multidimensionais sobre os envolvidos sendo tão mais inten-

so quanto mais intensa for a proximidade (espacial ou pensênica) com o holopensene criado. 

Seriéxis. No caso de, por exemplo, a conscin intermissivista ter trabalhado ao longo da 

seriéxis por várias vidas consecutivas com determinada temática cosmoética assemelhada, perten-

cente ao mesmo campo semântico ou linha de manifestação, o reforço energético da ideia-central 

envolvida funcionará na condição de motor externo, potencializando os esforços pessoais atuais  

a cada evocação ou sintonização com tal holopensene. 

Identificação. Considerando a Parapercucienciologia, cabe ao intermissivista, homem 

ou mulher, saber identificar quais os holopensenes capazes de favorecer a consecução não só da 

própria proéxis, mas também das proéxis alheias e consequentemente da maxiproéxis grupal. Tal 

medida facultará, mais cedo ou mais tarde, o descortino de novas personalidades consecutivas em 

função da dissecção da raiz holopensênica envolvida. 

Sintonia. Após a identificação, o próximo passo é saber sintonizar e usufruir cosmoeti-

camente do reforço multidimensional positivo proporcionado por tal holopensenofilia. 

 

Diagnóstico. Sob a ótica da Holopensenometria, eis, ordenados alfabeticamente de acor-

do com as especialidades-chave, 10 fatores a serem levados em consideração na identificação da 

holopensenofilia pessoal: 

01.  Duplismologia: a característica holobiográfica comum aos componentes da dupla 

evolutiva libertária (duplocarma). 

02.  Equipexologia: a característica holobiográfica comum aos componentes da equipe 

intrafísica de trabalho denotando o materpensene da equipe extrafísica de trabalho pré-ressomáti-

ca (equipex). 

03.  Grupocarmologia: a característica holobiográfica comum aos componentes da fa-

mília nuclear (genograma). 

04.  Interassistenciologia: a característica holobiográfica comum aos assistíveis intra  

e extrafísicos (tenepes). 

05.  Ocupaciologia: a característica holobiográfica comum dos colegas de profissão 

pessoal (ofício). 

06.  Parapedagogiologia: a característica holobiográfica comum às escolas nas quais  

a conscin estudou (holopensene). 

07.  Paraprocedenciologia: a característica holobiográfica comum aos componenetes 

da mesma procedência extrafísica (intermissão). 

08.  Priorologia: a característica holobiográfica comum aos passatempos ao longo do li-

fetime pessoal (hobbies). 

09.  Trafaralogia: a característica holobiográfica comum aos principais trafares pesso-

ais (erros). 

10.  Traforologia: a característica holobiográfica comum aos principais trafores pesso-

ais (acertos). 

 

Convergenciologia. Considerando a Seriexologia, a constituição de holopensenes afins  

à manifestação pessoal recebe influência direta de, pelo menos, 6 outros conceitos consciencioló-

gicos ordenados alfabeticamente a seguir segundo às especialidades relacionadas: 
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1.  Holobiografologia: a retrossenha pessoal, ou seja, a síntese holobiográfica. 

2.  Intermissiologia: a macrointermissão, ou seja, o período intermissivo prolongado. 

3.  Materpensenologia: o materpensene, ou seja, o princípio diretor da consciência. 

4.  Paraonomasticologia: o paracognome, ou seja, a identidade intermissiva. 

5.  Seriexologia: a retrovida crítica, ou seja, a virada seriexológica. 

6.  Temperamentologia: o temperamento, ou seja, a essência consciencial. 

 

Temário. No tocante à Filiologia, eis ordenados alfabeticamente, dentre outros, 50 

exemplos de tendências conscienciais oriundas de experiências em holopensenes afins ao longo 

da seriéxis capazes de funcionar ao modo de norteadores da autopesquisa holobiográfica: 

01.  Abstraciofilia: a vivência holobiográfica no holopensene da Matematicologia. 

02.  Amparofilia: a vivência holobiográfica no holopensene da Cuidadologia. 

03.  Argumentofilia: a vivência holobiográfica no holopensene da Debatologia. 

04.  Astrofilia: a vivência holobiográfica no holopensene da Cosmologia. 

05.  Bibliofilia: a vivência holobiográfica no holopensene da Bibliologia. 

06.  Cognofilia: a vivência holobiográfica no holopensene da Enciclopediologia. 

07.  Comunicofilia: a vivência holobiográfica no holopensene da Neurolexicologia. 

08.  Conscienciofilia: a vivência holobiográfica no holopensene da Temperamentologia. 

09.  Cronofilia: a vivência holobiográfica no holopensene da Paracronologia. 

10.  Decidofilia: a vivência holobiográfica no holopensene da Liderologia. 

11.  Definofilia: a vivência holobiográfica no holopensene da Lexicografia. 

12.  Demofilia: a vivência holobiográfica no holopensene da Parapoliticologia. 

13.  Energofilia: a vivência holobiográfica no holopensene da Parapercepciologia. 

14.  Espectrofilia: a vivência holobiográfica no holopensene da Interdimensiologia. 

15.  Esteticofilia: a vivência holobiográfica no holopensene da Morfologia. 

16.  Estilisticofilia: a vivência holobiográfica no holopensene da Gesconologia. 

17.  Eticofilia: a vivência holobiográfica no holopensene da Paradireitologia. 

18.  Etnofilia: a vivência holobiográfica no holopensene da Antropologia. 

19.  Evoluciofilia: a vivência holobiográfica no holopensene da Evoluciologia. 

20.  Experimentofilia: a vivência holobiográfica no holopensene da Descrenciologia. 

21.  Fatofilia: a vivência holobiográfica no holopensene da Pesquisofilia. 

22.  Gamofilia: a vivência holobiográfica no holopensene da Duplologia. 

23.  Glossofilia: a vivência holobiográfica no holopensene do Poliglostismologia. 

24.  Grafofilia: a vivência holobiográfica no holopensene da Redaciologia. 

25.  Gregariofilia: a vivência holobiográfica no holopensene da Conviviologia. 

26.  Iconofilia: a vivência holobiográfica no holopensene da Simbologia. 

27.  Ideofilia: a vivência holobiográfica no holopensene da Neoverponologia. 

28.  Irenismofilia: a vivência holobiográfica no holopensene da Pacifismologia. 

29.  Laborfilia: a vivência holobiográfica no holopensene da Empreendedorismologia. 

30.  Leiturofilia: a vivência holobiográfica no holopensene da Bibliotecologia. 

31.  Lexicofilia: a vivência holobiográfica no holopensene da Filologia. 

32.  Liberofilia: a vivência holobiográfica no holopensene da Abolicionismologia. 

33.  Linguisticofilia: a vivência holobiográfica no holopensene da Traduciologia. 

34.  Literaturofilia: a vivência holobiográfica no holopensene da Narratologia. 

35.  Melofilia: a vivência holobiográfica no holopensene da Musicologia. 

36.  Mnemofilia: a vivência holobiográfica no holopensene da Historiografologia. 

37.  Naturofilia: a vivência holobiográfica no holopensene da Biologia. 

38.  Neofilia: a vivência holobiográfica no holopensene da Heuristicologia. 

39.  Palcofilia: a vivência holobiográfica no holopensene da Histrionismologia. 

40.  Polifilia: a vivência holobiográfica no holopensene da Holotecologia. 

41.  Principiofilia: a vivência holobiográfica no holopensene da Holofilosofia. 

42.  Proexofilia: a vivência holobiográfica no holopensene da Biografologia. 

43.  Psamofilia: a vivência holobiográfica no holopensene da Geologia. 
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44.  Raciocinofilia: a vivência holobiográfica no holopensene da Mentalsomatologia. 

45.  Reeducaciofilia: a vivência holobiográfica no holopensene da Parapedagogia. 

46.  Sociofilia: a vivência holobiográfica no holopensene da Parassociologia. 

47.  Somatofilia: a vivência holobiográfica no holopensene da Cerebelologia. 

48.  Talassofilia: a vivência holobiográfica no holopensene da Oceanologia. 

49.  Tecnofilia: a vivência holobiográfica no holopensene da Simbologia. 

50.  Xenofilia: a vivência holobiográfica no holopensene da Paradiplomacia. 

 

Interaciologia. Consoante a Lucidologia, os estudos teáticos da holopensenofilia pessoal 

exemplificam a importância da autovivência multidimensional consciente a partir da interação 

Intraconscienciologia (microcosmo)-Extraconscienciologia (macrocosmo). 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a holopensenofilia pessoal, indicados para a expansão das 

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

01.  Autocobaia  seriexológica:  Autoparaconscienciometrologia;  Homeostático. 

02.  Autodileção  paragenética:  Filiologia;  Neutro. 

03.  Biografema:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

04.  Conscienciofilia:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

05.  Dissecção  holopensênica:  Holopensenologia;  Neutro. 

06.  Fôrma  holopensênica:  Pensenologia;  Neutro. 

07.  Holopensene  automimético:  Holopensenologia;  Nosográfico. 

08.  Holopensene  saturado:  Holopensenologia;  Neutro. 

09.  Holopensenograma:  Holopensenologia;  Neutro. 

10.  Indutor  holopensênico:  Holopensenologia;  Homeostático. 

11.  Leitmotiv  holobiográfico:  Seriexologia;  Neutro. 

12.  Parafôrma  holopensênica:  Paraprocedenciologia;  Neutro. 

13.  Seriexometria:  Holobiografologia;  Neutro. 

14.  Sintonia  holopensênica:  Holopensenologia;  Neutro. 

15.  Sociofilia  evolutiva:  Sociologia;  Neutro. 

 

O  RESUTADO  DA  HOLOPENSENOFILIA  PESSOAL  INDICA  

O  RASTRO  HOLOBIOGRÁFICO  DA  CONSCIÊNCIA  LÚCIDA.  
CABE  AO  INTERMISSIVISTA  SABER  USAR  A  FORÇA  HO-
LOPENSÊNICA  AFIM  NA  OBTENÇÃO  DO  MAXICOMPLÉXIS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já anatomizou os holopensenes afins ao próprio 

materpensene? Quais os resultados autorretrocognitivos e maxiproexológicos daí advindos? 

 

P. F. 
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H O L O P E N S E N O G R A M A  
( H O L O P E N S E N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O holopensenograma é a análise, avaliação, cálculo, definição, estabeleci-

mento, explicitação e mensuração minuciosa da atmosfera pensênica ou ambiente intrafísico fi-

xador do conjunto de pensenes agregados ou consolidados, seja da conscin apenas ou de todo  

o grupo evolutivo. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição holo vem do idioma Grego, hólos, “to-

tal; completo; inteiro”. O vocábulo pensamento procede do idioma Latim, pensare, “pensar; cogi-

tar; formar alguma ideia; pesar; examinar; considerar; meditar”. Surgiu no Século XIII. A palavra 

sentimento deriva também do idioma Latim, sentimentum, através do idioma Francês, sentiment, 

“sentimento; faculdade de receber as impressões físicas; sensação; conhecimento; fato de saber 

qualquer coisa; todo fenômeno da vida afetiva; emoção; opinião; bom senso”. Apareceu no Sé-

culo XIV. O termo energia provém do idioma Francês, énergie, derivado do idioma Latim, ener-

gia, e este do idioma Grego, enérgeia, “força em ação”. Surgiu no Século XVI. O segundo ele-

mento de composição grama vem do idioma Grego, grámma, “caráter de escrita; sinal gravado; 

letra; texto; inscrição; registro; lista; documento; livro; tratado; Ciência; cultura; instrução; nota 

de música; algarismo; acento gráfico; figura de Matemática”. 

Sinonimologia: 1.  Análise do holopensene. 2.  Pesquisa do holopensene. 

Neologia. O vocábulo holopensenograma e as duas expressões compostas holopenseno-

grama sadio e holopensenograma doentio são neologismos técnicos da Holopensenologia. 

Antonimologia: 1.  Conscienciograma. 2.  Cosmograma. 3.  Invexograma. 4.  Proexo-

grama. 

Estrangeirismologia: o Pensenarium; o Neopensenarium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento da holomaturidade da autopensenidade lúcida. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensenograma; o estabelecimento da característica predominante 

no holopensene onde a conscin vive; o holopensene profissional do escritório ou consultório;  

o holopensene do clube; o holopensene da escola; o holopensene do recanto da praça pública 

frequentada pela conscin parapsíquica; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes;  

a lucidopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os neopensenes; a neopenseni-

dade; a retilinearidade autopensênica; as fixações holopensênicas; a pressão holopensênica; os 

grupopensenes; a grupopensenidade; os qualipensenes; a qualipensenidade; os definopensenes;  

a definopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os grafopensenes; a grafopenseni-

dade; a autopensenidade discernidora de holopensenes; a perscrutação holopensênica habitual;  

a dissecção do padrão holopensênico de consciências e ambientes; o estabelecimento da cartogra-

fia holopensênica da Parageografia; a identificação dos materpensenes; o diagnóstico holopensê-

nico; a análise prognóstica do desenvolvimento holopensênico; a base intrafísica saturada por au-

topensenizações especializadas; a especificação do holopensenograma qualificando o nível cos-

moético e evolutivo dos personagens frequentadores do holopensene; o holopensene bioenergé-

tico interassistencial do lar onde moram tenepessistas; o holopensene do lar com pomar, jardim, 

flores e a predominância da Natureza; o holopensene do lar com a presença de animais domés-

ticos; a presença no lar de crianças, jovens e adultos sexys, as fantasias sexuais e o holopenseno-

grama sexual; o ambiente doméstico carregado pelo fanatismo religioso dos residentes e o holo-

pensene místico ou dogmático; a existência no lar de biblioteca atraente e o holopensene cultural; 

a existência no lar de obras artísticas (esculturas, pinturas) e o holopensene artístico; a presença 
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no lar de músicos profissionais e o holopensene musical; a existência no lar de troféus esportivos 

do morador e o holopensene desportivo; a eliminação dos bagulhos energéticos e a qualificação 

do holopensene da conscin lúcida. 

 

Fatologia: o estudo minucioso do ambiente multidimensional de existência; a sinopse da  

atmosfera de pensamentos onde se vive; o quadro do contexto mental e emocional da vida coti-

diana; o desafio da construção coletiva do holopensene intrafísico ideal. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; o programa extrafísico da ofiex e a relação com o holopensenogra-

ma do ofiexista; a interleitura parapsicosférica; o paraolho clínico; o referencial extremo de dese-

quilíbrio holopensênico dos paramutantes; o referencial extremo de higidez holopensênica dos 

Serenões. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo Holofilosofia-Principiologia-Autexperimentologia; o si-

nergismo autevolutivo comunicabilidade-intelectualidade-paraperceptibilidade; o sinergismo au-

tevolutivo vontade inquebrantável–intencionalidade cosmoética–autorganização eficaz; o siner-

gismo reflexão científica–autopesquisa evolutiva; o sinergismo descrenciológico autoquestiona-

mento-heteroquestionamento-omniquestionamento; o sinergismo pensamento focado–ânimo sere-

no; o sinergismo pensenização focada–conteúdo tarístico–expressão didática; o sinergismo holo-

pensênico patrocinando a potencialização da força presencial dos envolvidos. 

Principiologia: os princípios científicos fundamentais da Conscienciologia; o princípio 

da descrença; o princípio patológico de talião; o princípio filosófico do Ignorantismo; os prin-

cípios constitutivos da vida moderna; o princípio do megafoco mentalsomático; o princípio da 

retroalimentação pensênica; o princípio da autopensenização ininterrupta; o princípio das inte-

rações pensênicas recíprocas; o princípio da equalização holopensênica; o princípio da atração 

omnidimensional entre holopensenes afins; o princípio da autevolução ser a autodepuração cos-

moética da pensenosfera pessoal; o princípio cosmoético de promover a elevação cosmoética dos 

holopensenes; o princípio do direito universal ao livre pensamento. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); a detecção do código grupal de 

Cosmoética (CGC) e a incorruptibilidade respectiva evidenciada pela higidez do holopensene co-

letivo. 

Teoriologia: a teoria do pensene; a teoria da Autopensenologia; a teoria da fôrma holo-

pensênica pessoal; a teoria da reurbex objetivando a desopressão do holopensene planetário. 

Tecnologia: os princípios embasadores das técnicas de viver evolutivamente; a técnica 

de autorreflexão de 5 horas sobre a Conscienciologia; a técnica de aproveitamento máximo do 

tempo evolutivo; a técnica da agenda da autopensenização; a técnica do detalhismo conjugada  

à técnica da exaustividade; a técnica profilática de auto e heterencapsulamento; a técnica da pa-

racirurgia holopensênica; a técnica das megassinaturas holopensênicas. 

Voluntariologia: o princípio do voluntariado tarístico da Conscienciologia; a implanta-

ção de holopensene conscienciológico nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs) pelo corpo de 

voluntários. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia;  

o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalso-

matologia; o laboratório conscienciológico do cosmograma; o laboratório conscienciológico do 

estado vibracional; a saturação holopensênica temática nos laboratórios conscienciológicos. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível dos Conscien-

ciólogos; o Colégio Invisível da Pensenologia; o holopensene mentalsomático sustentado pelo 

Colégio Invisível dos Pesquisadores. 
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Efeitologia: os efeitos evolutivos das autocríticas profundas; os efeitos autevolutivos 

dos pensamentos concentrados em resultados cosmoéticos; os efeitos autodesassediadores dos 

pensamentos preservados em rumo cosmoético; os efeitos inescondíveis da autopensenização co-

tidiana; os efeitos diagnósticos da dissecção holopensênica; os efeitos dos holopensenes no clima 

interconsciencial; o efeito halo das automanifestações mentaissomáticas; o efeito escudo protetor 

da ortopensenização; os efeitos do atilamento paraperceptivo na apreensão instantânea do teor 

dos holopensenes; os efeitos da Reeducaciologia na renovação holopensênica pessoal, grupal, 

ambiental e planetária. 

Neossinapsologia: as neossinapses e paraneossinapses necessárias à teática dos princí-

pios megafocais conscienciológicos. 

Ciclologia: o ciclo de desenvolvimento da Heuristicologia à Hermenêutica; o ciclo da 

autorreflexão heurística hipóteses-argumentos-contrargumentos; o ciclo sondagem-dissecção- 

-cosmovisão; o ciclo retroalimentador dos holopensenes. 

Enumerologia: o holopensenograma cultural; o holopensenograma artístico; o holopen-

senograma emocional; o holopensenograma esportivo; o holopensenograma sexual; o holopense-

nograma profissional; o holopensenograma escolar. O holopensene pessoal; o holopensene du-

plista; o holopensene grupal; o holopensene doméstico; o holopensene institucional; o holopense-

ne citadino; o holopensene planetário. 

Binomiologia: o binômio conceito científico eletronótico–princípio científico conscien-

ciológico; o binômio princípio da responsabilidade interassistencial–princípio do exemplarismo 

pessoal; o binômio princípio da autevolução inarredável–princípio do autesforço insubstituível; 

o binômio atenção ininterrupta–autorreflexão continuada; o binômio matriz mental–matriz cultu-

ral; o binômio autopensenidade-holopensene; o binômio base intrafísica–holopensene. 

Interaciologia: a interação cosmovisão-megafoco; a interação princípio da interassis-

tencialidade–princípio da primazia da tares; a interação princípio da programação existencial– 

–princípio evoluído do autorrevezamento multiexistencial; a interação princípios da Fisiologia– 

–princípios da Parafisiologia; a interação megafoco autopensênico–taquirritmia megagescônica; 

a interação pensenosfera-energosfera; a interação dissecção holopensênica–identificação mater-

pensênica. 

Crescendologia: o crescendo da moral vulgar à Cosmoética; o crescendo dos efeitos às 

causas; o crescendo indutivo do particular ao geral; o crescendo do simples ao composto;  

o crescendo da tacon à tares; o crescendo do intrafísico ao extrafísico; o crescendo interassis-

tencial dissecção holopensênica–desassédio holopensênico. 

Trinomiologia: o trinômio princípio da inseparabilidade grupocármica–princípio da 

ação e reação interconsciencial–princípio da interprisão grupocármica; o trinômio Cosmoética- 

-Ciência-Filosofia; o trinômio princípio da convivialidade sadia–princípio da admiração-discor-

dância–princípio do heteroperdoamento-autoimperdoamento; o trinômio vontade-intencionalida-

de-autodisciplina; o trinômio megaatributo-megatrafor-materpensene; o trinômio passado-pre-

sente-futuro; o trinômio pensênico do raciocínio tripartite pen-se-ne. 

Polinomiologia: o polinômio captar-perscrutar-interpretar-prognosticar. 

Antagonismologia: o antagonismo megafoco autopensênico / lateropensenidade; o an-

tagonismo megafoco autopensênico / atenção dividida; o antagonismo megafoco autopensênico 

/ atenção saltuária; o antagonismo megafoco autopensênico / anomia pensênica; o antagonismo 

focagem autopensênica / devaneio; o antagonismo definição holopensênica / indefinição holo-

pensênica; o antagonismo holopensene renovador / holopensene mimetizador; o antagonismo ho-

lopensene desassediador / holopensene perversor; o antagonismo holopensene saturado / holo-

pensene disperso. 

Paradoxologia: o paradoxo heurístico megafoco autopensênico–abertismo autopensêni-

co; o paradoxo da multifocalização cosmovisiológica sem perda do megafoco; o paradoxo da fle-

xibilidade disciplinada na autopensenização retilínea. 

Politicologia: a democracia; a cosmocracia; a lucidocracia; a conscienciocracia; a as-

sistenciocracia; a proexocracia; a cosmoeticocracia. 
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Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; a lei da megafraternidade evolutiva; a lei 

da autopensenização ininterrupta. 

Filiologia: a filosofofilia; a cogniciofilia; a logicofilia; a conscienciofilia; a mentalsoma-

tofilia; a criteriofilia; a definofilia. 

Maniologia: o desvirtuamento bioquímico do holopensene na toxicomania. 

Holotecologia: a pensenoteca; a grafopensenoteca; a ortopensenoteca; a patopensenote-

ca; a cognoteca; a mentalsomatoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Holopensenologia; a Materpensenologia; a Grafopensenologia;  

a Mentalsomatologia; a Holomaturologia; a Parapercepciologia; a Intencionologia; a Autodiscer-

nimentologia; a Mesologia; a Sociologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

tencial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

no; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

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

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

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens holopensenicus; o Homo sapiens holopensenor; o Homo 

sapiens holopensenocreator; o Homo sapiens inductorpensenicus; o Homo sapiens holopenseno-

perversus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens 

vigilans; o Homo sapiens epicentricus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: holopensenograma sadio = a análise minuciosa da atmosfera pensênica 

ou ambiente intrafísico fixador do conjunto de pensenes agregados ou consolidados, seja da cons-

cin apenas ou de todo o grupo evolutivo com resultado homeostático; holopensenograma doentio 

= a análise minuciosa da atmosfera pensênica ou ambiente intrafísico fixador do conjunto de pen-

senes agregados ou consolidados, seja da conscin apenas ou de todo o grupo evolutivo com resul-

tado nosográfico. 

 

Culturologia: a cultura da Pensenologia; a cultura da Conscienciometrologia. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Holopensenologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 23 

categorias de sinopses, quadros de estudos e discriminações técnicas das realidades componentes 

dos ambientes de vida da conscin lúcida intermissivista: 
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01.  Anagrama: a evolução da hiperacuidade (artes / tares). 

02.  Ciclograma: as prioridades da evolução consciencial. 

03.  Conscienciograma: a avaliação evolutiva pessoal. 

04.  Cosmoeticograma: o levantamento das alíneas dos códigos morais. 

05.  Cosmograma: as investigações gerais do intelectual. 

06.  Cronograma: a evolução planejada da cultura pessoal. 

07.  Eletrencefalograma: a pesquisa encefálica do paciente. 

08.  Eletrocardiograma: a pesquisa do órgão cardíaco no checkup. 

09.  Engrama: o estudo dos pormenores na holomnemônica. 

10.  Enumerograma: a dissecção de conceitos por meio das enumerações. 

11.  Fluxograma: o desdobramento das atividades pessoais. 

12.  Funcionograma: o desenvolvimento do trabalho da conscin. 

13.  Gesconograma: a análise técnica da megagescon. 

14.  Harmonograma: o equilíbrio existencial da conscin. 

15.  Hemograma: a contagem dos elementos do sangue pessoal. 

16.  Heredograma: os estudos da Genealogia e da Geneticologia. 

17.  Holobiografograma: o levantamento multiexistencial da conscin retrocognitiva. 

18.  Interassistenciograma: a grade geral da interassistencialidade pessoal. 

19.  Invexograma: a panorâmica do inversor existencial. 

20.  Ofiexograma: a planilha de trabalhos interassistenciais do ofiexista. 

21.  Organograma: o quadro de atividades da empresa conscienciológica. 

22.  Proexograma: o quadro de planificação do proexólogo. 

23.  Tenepessogrma: a planilha das práticas diárias pessoais da tenepes. 

 

Perguntas. De acordo com a Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 

20 áreas com questionamentos pertinentes quanto ao universo do holopensenograma: 

01.  Afinidade holopensênica. Quais padrões conscienciais são atraídos pelo holopense-

ne? Há empatia holopensênica assistencial? 

02.  Autonomia holopensênica. Qual o percentual de não sucumbência às cúpulas pato-

pensênicas? Há resiliência serena aos holopensenes da Socin Patológica? 

03.  Carregamento holopensênico. Qual o predomínio no holopensene: do pen, do sen 

ou do ene? Há hierarquia pensênica estabelecida disciplinadamente? 

04.  Coerência holopensênica. Qual o percentual da realidade holopensênica retratada 

na autexpressão? Há congruência entre o materpensene e o megafoco autodefinido? 

05.  Comunicabilidade holopensênica. Qual o grau de interconectividade holopensêni-

ca? Há captação do holopensene de comunexes avançadas? 

06.  Definição holopensênica. Qual o nível de definição holopensênica? Há alguma es-

pecificidade singular sintetizadora do holopensene? 

07.  Depuração holopensênica. Qual o dinamismo na reeducação holopensênica? Há in-

tensificação progressiva da homeostase holopensênica? 

08.  Desopressão holopensênica. Qual o nível de esnobação cosmoética das pressões 

holopensênicas patológicas? Há destreza em técnicas para a descompressão holopensênica? 

09.  Dinamismo holopensênico. Qual fluxo energético predomina no holopensene:  

o centrípeto ou o centrífugo? Há mais doação ou vampirização interconsciencial? 

10.  Diversificação holopensênica. Qual o percentual da versatilidade holopensênica? 

Há especialidades holopensênicas evidentes? 

11.  Encapsulamento holopensênico. Qual o grau da intensidade e sustentação do en-

capsulamento holopensênico? Há intenção assistencial no mesmo? 

12.  Estrutura holopensênica. Qual a matriz holopensênica predominante? Há raias ho-

lopensênicas determinadas pelo autodiscernimento evolutivo? 

13.  Flexibilização holopensênica. Qual a agilidade na adequação do bloco pensênico ao 

neocontexto? Há abertura às renovações verponológicas? 
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14.  Fôrma holopensênica. Qual a extensão da influência de retrofôrmas holopensênicas 

no holopensene atual? Há saldo evolutivo? 

15.  Higidez holopensênica. Qual o grau de desintoxicação holopensênica alcançado? 

Há o desfazimento imediato de enquistamentos patológicos? 

16.  Imperturbabilidade holopensênica. Qual o nível de estabilidade holopensênica pe-

rante os pertúrbios? Há imunidade aos contágios holopensênicos onipresentes? 

17.  Reciclagem holopensênica. Qual a eficiência nas catálises holopensênicas promoto-

ras de desconexão com retropadrões corruptores? Há agilidade na construção de neo-holopensene 

evolutivo? 

18.  Segurança holopensênica. Qual o grau de defensividade perante às instrusões xe-

nopensênicas sutis? Há presteza na higienização holopensênica profilática? 

19.  Sintonia holopensênica. Qual a predisposição para o entrosamento holopensênico 

com os fluxos do Cosmos? Há contribuição efetiva para a reurbanização do holopensene plane-

tário? 

20.  Tara holopensênica. Qual a amplitude da tara holopensênica para o acolhimento 

fraterno às consciências carentes? Há ofiex para encaminhamento das consciexes assistidas? 

 

Antipodias. Do ponto de vista da Antagonismologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 30 categorias de holopensenes extremos ou antipódicos, em geral, para a depuração das pes-

quisas e análises holopensênicas: 

01.  Ágil ou flexível / Congelado ou enrijecido. 

02.  Amparado / Assediado ou possessivo. 

03.  Atrator / Repulsor ou refratário. 

04.  Autoconsciente / Automatizado ou condicionado. 

05.  Autônomo / Manipulável ou doutrinável. 

06.  Benévolo / Malévolo. 

07.  Científico / Artístico. 

08.  Cosmoetificador / Corruptor. 

09.  Cosmovisiológico / Apriorístico. 

10.  Definido / Ambíguo. 

11.  Esmerado / Desleixado. 

12.  Evolutivo / Regressivo. 

13.  Expandido / Reprimido. 

14.  Fraterno / Estigmatizador. 

15.  Grafogênico / Estéril. 

16.  Higienizador / Poluidor. 

17.  Homeostático / Patológico ou nosológico. 

18.  Límpido / Intoxicado. 

19.  Maduro ou amadurecido / Imaturo. 

20.  Matemático ou disciplinado / Caótico ou anômico. 

21.  Megafocal / Disperso. 

22.  Multidimensional / Eletronótico. 

23.  Neofílico / Automimético ou fossilizado. 

24.  Pacífico / Belicista. 

25.  Policármico / Egocêntrico. 

26.  Racional / Comocional. 

27.  Taquirrítmico / Bradirrítmico. 

28.  Traforístico / Trafarístico. 

29.  Universalista / Sectário ou faccioso. 

30.  Vigoroso ou vivaz / Descompensado. 
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VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o holopensenograma, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Agenda  de  autopensenização:  Pensenologia;  Homeostático. 

02.  Assinatura  pensênica:  Pensenologia;  Neutro. 

03.  Autopensenização  polifásica:  Pensenologia;  Neutro. 

04.  Carregamento  na  pensenidade:  Pensenologia;  Neutro. 

05.  Dissecção  holopensênica:  Holopensenologia;  Neutro. 

06.  Fôrma  holopensênica:  Pensenologia;  Neutro. 

07.  Holopensene  criativo:  Heuristicologia;  Homeostático. 

08.  Holopensene  saturado:  Holopensenologia;  Neutro. 

09.  Indutor  holopensênico:  Holopensenologia;  Homeostático. 

10.  Linearidade  da  autopensenização:  Autopensenologia;  Homeostático. 

11.  Materpensene:  Materpensenologia;  Neutro. 

12.  Materpensene  predominante:  Materpensenologia;  Neutro. 

13.  Neopensene:  Neopensenologia;  Neutro. 

14.  Ortopensenidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

15.  Sintonia  holopensênica:  Holopensenologia;  Neutro. 

 

A  PESQUISA  ESPECÍFICA  DA  QUALIDADE  DO  CONTEÚ-
DO  HOLOPENSÊNICO  SEMPRE  INCREMENTA  A  MELHORIA 
DA  HOLOPENSENIDADE  E  O  APURO  DA  MATERPENSENI-
DADE  NA  VIDA  DA  CONSCIN  LÚCIDA,  INTERMISSIVISTA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já pesquisou a qualidade dos conteúdos dos ho-

lopensenes onde respira habitualmente? A quais conclusões chegou? 
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H O L O T E C O L O G I A  
( C O M U N I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Holotecologia é a Ciência aplicada às pesquisas dos acervos ou tecas da 

Holoteca, sendo esta o megamostruário do conhecimento universal, a biblioteca das bibliotecas. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição holo vem do idioma Grego, hólos, “to-

tal; completo; inteiro”. O segundo elemento de composição teca deriva do idioma Latim, theca, 

“estojo; coleção; local de guarda de coleções”, e este do idioma Grego, theke, “caixa; estojo; es-

crínio; depósito; prédio de guarda”. O terceiro elemento de composição logia provém do idioma 

Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. 

Sinonimologia: 1.  Holoteconomia. 2.  Megatecologia. 3.  Ciência dos artefatos do 

saber. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 5 cognatos (neologismos) derivados do vocábu-

lo Holoteca: holotecária; holotecário; Holotecologia; Mega-holotecologia; Mini-holotecologia. 

Neologia. Os 3 vocábulos Holotecologia, Mini-holoteca e Mega-holoteca são neologis-

mos técnicos da Comunicologia. 

Antonimologia: 1.  Bibliotecologia. 2.  Biblioteconomia. 3.  Enciclopediologia. 

Estrangeirismologia: os bilhões de páginas da Internet; os milhões de Blogs; a Wiki-

pedia; o Administrarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais. 

Seciologia. No âmbito da Lexicografia, a Holotecologia é Seção, fixa ou permanente, 

componente da Divisão Detalhismo, dos verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; 

os hiperpensenes; a hiperpensenidade; os didactopensenes; a didactopensenidade. 

 

Fatologia: a Ciência dos Artefatos do Saber; a Ciência do megamostruário do holoco-

nhecimento; o estudo do acervo do conhecimento universal; a pesquisa simultânea de todo 

conhecimento passado e presente; o palácio do megadiscernimento; a biblioteca universal;  

o acervo do conhecimento mundial de todos os trabalhos intelectuais da Humanidade; a biblioteca 

das bibliotecas; a reunião de todos os documentos de tudo e em todos os idiomas; o megabanco 

de dados; a megainteligência coletiva; a Teaticologia da Arquivística Mundial; o acervo dos li-

vros digitalizados; as cópias de pinturas, fotos, filmes, músicas, transmissões de rádio e transmis-

sões de TV; a conexão das páginas de cada livro com os demais livros; o somatório e permuta das 

anotações individuais gerais; os portadores de memória. 

 

Parafatologia: a prática do estado vibracional (EV) profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Filiologia: a bibliofilia; a gnosiofilia; a intelectofilia; a mentalsomatofilia. 

Holotecologia: a Holoteca; a Holoteca Virtual; a Mega-holoteca; a megateca; a extensa 

coleção das tecas; a consciencioteca; a Seção Holotecologia dos verbetes da Enciclopédia da 

Conscienciologia. 

Interdisciplinologia: a Holotecologia; a Arquivologia; a Comunicologia; a Infocomuni-

cologia; a Mentalsomatologia; a Experimentologia; a Intrafisicologia; a Holomaturologia; a Cos-

movisiologia; a Polimaticologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a pessoa erudita; a conscin polímata. 

 

Masculinologia: o holotecário; o comunicólogo; o trabalhador intelectual; o autor; o co-

pista; o impressor; o editor; o livreiro; o alfarrabista; o bibliotecário; o bibliotecônomo; o crítico; 

o analista; o compilador; o leitor; o pesquisador; o poliglota; o preceptor; o professor; o revisor;  

o tradutor. 

 

Femininologia: a holotecária; a comunicóloga; a trabalhadora intelectual; a autora; a co-

pista; a impressora; a editora; a livreira; a alfarrabista; a bibliotecária; a bibliotecônoma; a crítica; 

a analista; a compiladora; a leitora; a pesquisadora; a poliglota; a preceptora; a professora; a revi-

sora; a tradutora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens holothecologus; o Homo sapiens archivologus; o Homo 

sapiens communicologus; o Homo sapiens parapoliticologus; o Homo sapiens intellectualis;  

o Homo sapiens gnosophilicus; o Homo sapiens mentalsomaticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Mini-holoteca histórica = a biblioteca do Século XVII, do mecenas 

espanhol Vincencio Juan de Lastanosa y Baráiz de Vera (1607–1681); Mega-holoteca em cons-

trução = a biblioteca universal, Holoteca Virtual ou o sistema virtual integrado através da In-

ternet. 

 

Culturologia: o estudo da produção cultural da Terra. 

 

Interdisciplinaridade. Como esclarece a Intrafisicologia, ocorrem, atualmente, (Ano- 

-base: 2006), 3 fatos intrafísicos interativos, convergentes e auspiciosos, aqui listados na ordem 

lógica: 

1.  Eletronótica. A Ciência Convencional – ou Eletronótica – vindo ao encontro da 

Conscienciologia na área do Universalismo da Mentalsomatologia. 

2.  Informática. A Informática vindo ao encontro da Infocomunicologia, especialidade 

conscienciológica envolvendo a multidimensionalidade consciencial e a Parapercepciologia. 

3.  Internet. A Internet vindo especificamente ao encontro da Holotecologia com a Ho-

loteca Virtual. 

 

Megarrealidades. Sob a ótica da Intrafisicologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 

10 megarrealidades inseridas, de modo inafastável, no universo da Holotecologia: 

01.  Arquivo  Universal. 

02.  Bibliosfera. 

03.  Enciclopédia  Mundial. 

04.  Internet. 

05.  Livro  Universal. 

06.  Mundaneum  (Museu  Mundial). 

07.  Museu  Documental  Universal. 

08.  Noosfera. 

09.  Rede  Universal. 

10.  Summa  Summarium. 
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VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a Holotecologia, indicados para a expansão das aborda-

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

01.  Ampliação  do  mundo  pessoal:  Recexologia;  Neutro. 

02.  Autodiscernimento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

03.  Autenciclopédia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

04.  Avanço  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

05.  Cosmovisiologia:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

06.  Extraconscienciologia:  Experimentologia;  Neutro. 

07.  Grupo  de  neoideias:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

08.  Interrelações  interdisciplinares:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

09.  Senso  universalista:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

10.  Tempo  dos  Cursos  Intermissivos:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

 

SEM  PESQUISAS  CONTINUADAS,  A  CONSCIN  NÃO  CON- 
SEGUE  DINAMIZAR  A  AUTEVOLUÇÃO.  SEM  CONSULTAS  

À  HOLOTECA  NO  INÍCIO  E  NO  FIM  DE  CADA  PESQUISA,  
A  CONSCIN  ERRA  NA  APLICAÇÃO  DOS  ACHADOS. 

 

Questionologia. Você aplica a Holotecologia como pré-requisito das próprias pesquisas? 

Já mantém contato com a Holoteca do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC)? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Kelly, Kevin; A Biblioteca Universal; Veja; Revista; Semanário; Edição Especial Tecnologia; Ano 39; N. 71; 

Seção: Vida Digital; 4 fotos; 1 microbiografia; 3 refs.; São Paulo, SP; Julho, 2006; páginas 42 a 45. 

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.; estatísti-

cas; 2 filmografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas; 
15 tabs.; 6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo – 

Avaliação das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associa-

ção Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 112, 172, 242, 276, 374, 431, 457, 502, 503, 561 e 650. 
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 105 a 110. 
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H O M E O S T A S E    G E R A L  
( H O M E O S T A T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A homeostase geral é o processo de regulação pelo qual a vida cósmica po-

de manter constante o estado do próprio equilíbrio ou a homeostasia entre os princípios cons-

cienciais. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição homeo deriva do idioma Grego, hó-

moios, “semelhante; da mesma natureza”. Surgiu, na Linguagem Científica Internacional, a partir 

do Século XIX. O segundo elemento de composição stase procede do mesmo idioma Grego, 

stásis, “ação de pôr em pé; estabilidade; fixidez”. A palavra homeostase apareceu em 1945. O ter-

mo geral provém do idioma Latim, generalis, “que pertence a uma espécie; geral; universal; que 

convém a tudo; de gênero”. 

Sinonimologia: 01.  Homeostase global. 02.  Homeostase onipresente. 03.  Homeostasia 

universal. 04.  Harmonização planetária. 05.  Harmonia geral. 06.  Concórdia universalista.  

07.  Interassistencialidade generalizada. 08.  Altruísmo predominante. 09.  Existências entrosadas. 

10.  Universalismo da megafraternidade. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 8 cognatos derivados do vocábulo homeostasia: 

homeostase; homeóstase; homeostásica; homeostásico; homeostática; homeostático; Homeosta-

ticologia; homeostato. 

Neologia. As duas expressões compostas homeostase geral grupal e homeostase geral 

planetária são neologismos técnicos da Homeostaticologia. 

Antonimologia: 01.  Homeostase particular. 02.  Homeostase pontual. 03.  Homeostase 

limitada. 04.  Homeostasia isolada. 05.  Harmonização local. 06.  Desarmonia geral. 07.  Compe-

titividade institucionalizada. 08.  Egocentrismo predominante. 09.  Existências desentrosadas. 10.  

Egocentrismo baratrosférico. 

Estrangeirismologia: o strong profile of the people in the world; o all-inclusive peace 

agreements vivenciados globalmente; o good understanding between everyone. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à hiperacuidade fraterna. 

Filosofia. O pacifismo universal; o Universalismo; a Holofilosofia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal homeostático; os lucidopensenes; a lucidopenseni-

dade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os harmo-

nopensenes; a harmonopensenidade; a interatividade pensênica harmoniosa; o predomínio da au-

topensenização cosmoética. 

 

Fatologia: a homeostase geral; a harmonia geral; o consenso universal sobre os benefí-

cios gerais da convivência pacífica; o senso comum pacífico; a construção da paz cotidianamente; 

o funcionamento otimizado dos mecanismos da regulação da homeostasia geral; o equilíbrio da 

biosfera; a desistência geral da defesa do egão; a aplicação do harmonograma pessoal e grupal;  

a eliminação total da competitividade; a união construtiva dos contrários; a compreensão genera-

lizada da policarmalidade; a sincronicidade universal entendida e menos mateológica; a megafra-

ternidade vivenciável; a Utopia teática possível. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; o modelo homeostático das comunexes evoluídas implantado na in-

trafisicalidade; os planetas exemplares, cosmoética e parapsiquicamente mais evoluídos; o planeta 
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dominado pela Policarmologia; o alcance do objetivo magno do trabalho interassistencial das 

reurbanizações terrestres; o entendimento da cosmossíntese da megafraternidade cósmica. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo homeostase holossomática–homeostase geral; o siner-

gismo gerado pela harmonização dos holopensenes; o sinergismo decorrente da harmonização 

das energias conscienciais (ECs). 

Principiologia: o princípio evolutivo da inseparabilidade grupocármica. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) identificado, aplicado e em qualifi-

cação permanente; o código grupal de Cosmoética (CGC) generalizado. 

Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas entendida em profundidade. 

Tecnologia: as técnicas diplomáticas; as técnicas paradiplomáticas; as técnicas cons-

cienciométricas; as técnicas harmonométricas. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da paz. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Cosmoeticistas. 

Efeitologia: o efeito da homeostase geral na otimização da evolução de todos. 

Neossinapsologia: as neossinapses homeostáticas. 

Ciclologia: o ciclo evolutivo planeta subcerebral–planeta paracerebral. 

Enumerologia: a homeostase somática; a homeostase intrafísica; a homeostase afetiva;  

a homeostase mental; a homeostase sexual; a homeostase energética; a homeostase parapsíquica. 

Binomiologia: o binômio paz-amor; o binômio paz social–harmonia global; a vivência 

generalizada do binômio admiração-discordância; a prática do binômio autoimperdoamento-he-

teroperdoamento; o binômio pacifista harmonia intraconsciencial–paz interconsciencial. 

Interaciologia: a interação egocídio-homeostasia. 

Crescendologia: o crescendo homeostase pessoal–homeostase grupal; o crescendo 

estabilidade fisiológica da Humanidade–estabilidade funcional do Planeta; o crescendo homeos-

tase planetária–homeostase interplanetária. 

Trinomiologia: o trinômio bem-estar–bom humor–homeostasia interconsciencial. 

Antagonismologia: o antagonismo cooperação / competição; o antagonismo equilíbrio 

intraconsciencial / alterações exteriores; o antagonismo homeostasia / estressamento. 

Paradoxologia: o paradoxo da aparente utopia sobre a harmonização planetária ser 

factível e vivenciada em planetas de nível evolutivo mais avançado e comunexes evoluídas. 

Politicologia: a democracia autêntica onipresente. 

Legislogia: a lei do maior esforço na construção coletiva da paz universal. 

Filiologia: a fitofilia; a zoofilia; a antropofilia; a conviviofilia; a conscienciofilia; a evo-

luciofilia; a cogniciofilia. 

Mitologia: a extinção do mito da existência de vitória-derrota entre consciências. 

Holotecologia: a evolucioteca; a cosmoeticoteca; a interassistencioteca; a conscienciote-

ca; a serenoteca; a sincronoteca; a higienoteca. 

Interdisciplinologia: a Homeostaticologia; a Harmoniologia; a Holofilosofia; o Univer-

salismo; a Policarmologia; a Megainterassistenciologia; a Megaparafenomenologia; a Megapara-

percepciologia; a Reeducaciologia; a Reurbanizaciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

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

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

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens homeostaticus; o Homo sapiens harmonicus; o Homo sa-

piens euthymicus; o Homo sapiens aequilibratus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sa-

piens biophilicus; o Homo sapiens felix; o Homo sapiens amicus; o Homo sapiens benevolens;  

o Homo sapiens cosmoethicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: homeostase geral grupal = a harmonização do grupo de consciências; 

homeostase geral planetária = a harmonização de todo o planeta. 

 

Culturologia: a cultura do equilíbrio consciencial geral; a Multiculturologia da Paz;  

a cultura conscienciológica. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a homeostase geral, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Aglutinação:  Harmoniologia;  Neutro. 

02.  Bem-estar:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

03.  Beneficência:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

04.  Benemerência:  Assistenciologia;  Neutro. 

05.  Benignidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

06.  Dia  matemático:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

07.  Equilíbrio  mental:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

08.  Eudemonia  cosmoética:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

09.  Eutimia:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

10.  Harmoniologia:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

11.  Irrompimento  do  psicossoma:  Psicossomatologia;  Homeostático. 

12.  Medida  interplanetária:  Paracosmovisiologia;  Homeostático. 

13.  Megatrafor:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

14.  Protimia:  Homeostaticologia;  Neutro. 

15.  Senso  de  fraternidade:  Conviviologia;  Homeostático. 
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QUEM  ADMITE  A  EXEQUIBILIDADE  DA  HOMEOSTASE  

GERAL  ENTRE  AS  CONSCIÊNCIAS,  ALIMENTA  A  HOLO-
PENSENIZAÇÃO  MAIS  AVANÇADA,  COSMOÉTICA  E  PRO-

FILÁTICA  PARA  A  EVOLUÇÃO  DA  HUMANIDADE. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite a possibilidade da vivência da homeosta-

se geral entre as consciências? Fundamentado em quais princípios evolutivos? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Russell, Peter; O Despertar da Terra: O Cérebro Global (The Awakening Earth: The Global Brain); pref. 

Marilyn Ferguson; trad. Carlos Afonso Malferrari; 304 p.; 14 caps.; 1 cronologia; 8 enus.; 1 escala; 1 esquema; 8 gráfs.;  
4 ilus.; 1 tab.; 31 refs.; alf.; 19,5 x 13 cm; br.; Editora Cultrix; São Paulo, SP; 1989; páginas 31, 34, 35 e 41. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

12140 

H O M O L O G I A    C O N S C I E N C I O L Ó G I C A  
( P E S Q U I S O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A homologia conscienciológica é a condição de origem, estrutura e cone-

xão nas manifestações da consciência, em determinada linha específica de atividade, apresentan-

do similitudes evidentes. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo homologia vem do idioma Grego, homología, “linguagem concor-

dante; adesão; assentimento; convenção de guerra; acordo; confissão religiosa; crença”. Apareceu 

no Século XIX. O vocábulo consciência deriva do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de 

alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do ver-

bo conscire, “ter conhecimento de”. Surgiu no Século XIII. O elemento de composição logia pro-

cede do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 

1 tema”. 

Sinonimologia: 1.  Similitude conscienciológica. 2.  Concordância conscienciológica.  

3.  Equivalência conscienciológica. 4.  Analogia conscienciológica. 

Neologia. As 3 expressões compostas homologia conscienciológica, homologia cons-

cienciológica intrafísica e homologia conscienciológica interdimensional são neologismos técni-

cos da Pesquisologia. 

Antonimologia: 1.  Dessemelhança conscienciológica. 2.  Discordância consciencioló-

gica. 3.  Desarmonia conscienciológica. 4.  Heterologia. 

Estrangeirismologia: a open mind; o good understanding between everyone. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade das pesquisas evolutivas da consciência. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal das pesquisas conscienciológicas; os evoluciopen-

senes; a evoluciopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os nexopensenes;  

a nexopensenidade. 

 

Fatologia: a homologia conscienciológica; os órgãos homólogos dos organismos dos se-

res vivos taxonomicamente diferentes; as existências entrosadas; a Homologia Universal; a Ana-

logia; a Homeostaticologia; o sósia; a linguagem concordante. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo homeostase holossomática–homeostase geral; o siner-

gismo gerado pela harmonização dos holopensenes; o sinergismo decorrente da harmonização 

das energias conscienciais (ECs). 

Principiologia: o princípio evolutivo da inseparabilidade grupocármica; o princípio da 

isonomia cosmoética; o princípio da singularidade holobiográfica; o princípio da conservação 

autocognitiva multisseriexológica. 

Codigologia: as cláusulas consensuais do código grupal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da inseparabilidade grupocármica. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia. 
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Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores Conscienciológicos. 

Ciclologia: o ciclo evolutivo família nuclear–família conscienciológica. 

Enumerologia: as origens intermissivas semelhantes; as conexões multidimensionais 

coincidentes; os níveis evolutivos similares; as posições laborais equivalentes; as concepções 

ideológicas concordantes; os valores existenciais correspondentes; os propósitos cosmoéticos 

confluentes. 

Binomiologia: as similitudes no binômio antecedentes-consequentes. 

Interaciologia: a interação seres diferentes–grupos semelhantes. 

Antagonismologia: o antagonismo semelhança verdadeira / semelhança artificial. 

Politicologia: a democracia direta. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à compreensão das pesquisas evolutivas. 

Filiologia: a fitofilia; a zoofilia; a antropofilia; a conviviofilia; a conscienciofilia; a evo-

luciofilia; a cogniciofilia. 

Holotecologia: a evolucioteca; a cosmoeticoteca; a interassistencioteca; a conscienciote-

ca; a serenoteca; a sincronoteca; a higienoteca. 

Interdisciplinologia: a Pesquisologia; a Homeostaticologia; a Harmoniologia; a Holofi-

losofia; o Universalismo; a Policarmologia; a Megainterassistenciologia; a Megaparafenomenolo-

gia; a Megaparapercepciologia; a Reeducaciologia; a Reurbanizaciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;  

o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

no; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

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

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

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens homeostaticus; o Homo 

sapiens aequilibriologus; o Homo sapiens aequilibratus; o Homo sapiens eudaemones; o Homo 

sapiens harmonicus; o Homo sapiens euthymicus; o Homo sapiens catalyticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: homologia conscienciológica intrafísica = a condição existente entre os 

consciencioterapeutas no atendimento aos evolucientes; homologia conscienciológica interdimen-

sional = a condição existente entre o amparador extrafísico de função e o praticante da tenepes. 
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Culturologia: a cultura da Pesquisologia Conscienciológica. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Pesquisologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 8 cate-

gorias de homologias significativas e interessantes no âmbito das experimentações consciencioló-

gicas: 

1.  Coadjutoriologia: o epicon e o coadjutor do epicon nas técnicas do Acoplamenta-

rium no universo da Parapercepciologia. 

2.  Coautoriologia: o autor 1 e o autor 2 da mesma obra no universo da Mentalsomato-

logia. 

3.  Cobelicismologia: a arma e a munição; realidades gêmeas, univitelinas, xifópagas ou 

inevitavelmente interdependentes, no universo da defesa e da guerra. 

4.  Coconscienciologia: a identidade extra e a conscin no universo da Evoluciologia. 

5.  Codependenciologia: o amparador extrafísico de função e o tenepessista no universo 

da Interassistenciologia. 

6.  Cofenomenologia: a clareza da pré-morte e a visita da saúde no universo da Tanato-

logia. 

7.  Coliderologia: o consciencioterapeuta 1 e o consciencioterapeuta 2 no universo da 

Consciencioterapia. 

8.  Correfutaciologia: o homuncionita e o herege no universo do fanatismo religioso. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a homologia conscienciológica, indicados para a expan-

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

sados: 

01.  Amplitude  autopensênica:  Proexologia;  Homeostático. 

02.  Autocentramento  consciencial:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

03.  Autocontrole:  Holomaturologia;  Homeostático. 

04.  Autodiscernimento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

05.  Autoincorruptibilidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

06.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

07.  Autossuficiência  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

08.  Equilíbrio  mental:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

09.  Eudemonia  cosmoética:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

10.  Eustresse:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

11.  Eutimia:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

12.  Holofilosofia:  Holomaturologia;  Homeostático. 

13.  Homeostase  geral:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

14.  Primener:  Energossomatologia;  Homeostático. 

15.  Protimia:  Homeostaticologia;  Neutro. 

 

A  SIMPLES  HOMOLOGIA  CONSCIENCIOLÓGICA,  AO  MODO  

DA  CONDIÇÃO  DA  DUPLA  EVOLUTIVA,  É  MANIFESTAÇÃO  

INICIAL,  FRANCA,  DA  ABERTURA  DA  CONSCIÊNCIA  HU-
MANA  PARA  A  AUTOVIVÊNCIA  DA  MEGAFRATERNIDADE. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já identificou a condição da homologia cons-

cienciológica? Em quais áreas de manifestações? 
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H O N O R Á R I O    E V O L U T I V O  
( ME R I T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O honorário evolutivo é o bônus dado por honra ou mérito à consciência, 

minipeça interassistencial autolúcida, prestando dedicadamente a interassistencialidade cos-

moética em alto nível de holomaturidade quanto à evolução, vindo da parte das consciências mais 

evoluídas, componentes do Maximecanismo Interassistencial Multidimensional. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra honorário vem do idioma Latim, honorarius, “que é feito ou da-

do por honra; direito de participar das honras; que não é pago ou não recebe retribuição”. O termo 

honorar surgiu no Século XVI. O vocábulo evolutivo procede do idioma Francês, evolutif, de évo-

lution, e este do idioma Latim, evolutio, “ação de percorrer; de desenrolar”. Apareceu em 1  3. 

Sinonimologia: 1.  Equivalente salarial evolutivo. 2.  Bônus evolutivo. 3.  Brinde evolu-

tivo. 4.  Honra evolutiva. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 10 cognatos derivados do vocábulo honorar: 

honorário; honorável; honorificada; honorificado; honorificar; honorificiência; honorificientís-

sima; honorificientíssimo; honorífica; honorífico. 

Neologia. As 3 expressões compostas honorário evolutivo, honorário evolutivo tenepes-

sista e honorário evolutivo ofiexista são neologismos técnicos da Meritologia. 

Antonimologia: 1.  Condição da consciência assistível. 2.  Estado da consciência bara-

trosférica. 

Estrangeirismologia: a honoris causa; o rapport mentalsomático com ideias, consciên-

cias e holopensenes; o background consciencial; a expertise assistencial; a open mind interassis-

tencial; a selfperformance evolutiva; o upgrade assistenciológico; o Pensenarium; o Neopense-

narium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturescência da hiperacuidade interassistencial. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Interassistenciologia; os benignopensenes; a be-

nignopensenidade; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade; os ortopensenes; a ortopen-

senidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopenseni-

dade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade. 

 

Fatologia: o honorário evolutivo; o honorário evolutivo em forma de extrapolacionismo 

parapsíquico; o retorno, em patamar elevado, da assistencialidade interconsciencial; as ações poli-

cármicas; os deveres cosmoéticos autoimpostos; a retribuição dos recebimentos; a gratidão inter-

consciencial; a solidariedade universal. 

 

Parafatologia: a assistência extrafísica ao assistente humano; a autovivência do estado 

vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; os parabanhos energé-

ticos; a assistência das Centrais Extrafísicas; os Cursos Intermissivos (CIs) pré-ressomáticos ob-

jetivando a formação de futuros dignitários evolutivos. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo Holofilosofia-Principiologia-Autexperimentologia; o si-

nergismo autevolutivo comunicabilidade-intelectualidade-paraperceptibilidade; o sinergismo au-

tevolutivo vontade inquebrantável–intencionalidade cosmoética–autorganização eficaz; o siner-
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gismo reflexão científica–autopesquisa evolutiva; o sinergismo descrenciológico autoquestiona-

mento-heteroquestionamento-omniquestionamento; o sinergismo pensamento focado–ânimo sere-

no; o sinergismo pensenização focada–conteúdo tarístico–expressão didática; o sinergismo holo-

pensênico patrocinando a potencialização da força presencial dos envolvidos; o sinergismo in-

tenção cosmoética–disponibilidade interassistencial. 

Principiologia: os princípios científicos fundamentais da Conscienciologia; o princípio 

da descrença; o princípio do vínculo consciencial; o princípio do megafoco mentalsomático;  

o princípio da retroalimentação pensênica; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princí-

pio das interações pensênicas recíprocas; o princípio da equalização holopensênica; o princípio 

da atração omnidimensional entre holopensenes afins; o princípio da autevolução ser a autode-

puração cosmoética da pensenosfera pessoal; o princípio cosmoético de promover a elevação 

cosmoética dos holopensenes assistenciais; o princípio do direito universal ao livre pensamento; 

a compreensão teática do princípio da interdependência evolutiva; o princípio da irresistibilidade 

à lógica cosmoética. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); a detecção do código grupal de 

Cosmoética (CGC) e a incorruptibilidade respectiva evidenciada pela higidez do holopensene co-

letivo interassistencial. 

Teoriologia: a teoria do pensene; a teoria da Autopensenologia; a teoria da fôrma holo-

pensênica pessoal; a teoria da reurbex objetivando a desopressão do holopensene planetário; as 

amortizações não monetárias da teoria das interprisões grupocármicas. 

Tecnologia: os princípios embasadores das técnicas de viver evolutivamente; a técnica 

de autorreflexão de 5 horas sobre a Conscienciologia; a técnica de aproveitamento máximo do 

tempo evolutivo; a técnica da agenda da autopensenização; a técnica do detalhismo conjugada  

à técnica da exaustividade; a técnica profilática de auto e heterencapsulamento; a técnica da pa-

racirurgia holopensênica; a técnica das megassinaturas holopensênicas; a técnica da holopa-

ciência didática. 

Voluntariologia: o princípio do voluntariado tarístico da Conscienciologia; a implanta-

ção de holopensene conscienciológico nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs) pelo corpo de 

voluntários interassistenciais; o paravoluntariado. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia;  

o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalso-

matologia; o laboratório conscienciológico do cosmograma; o laboratório conscienciológico do 

estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; a saturação holopensê-

nica temática nos laboratórios conscienciológicos. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível dos Conscien-

ciólogos; o Colégio Invisível da Pensenologia; o holopensene mentalsomático sustentado pelo 

Colégio Invisível dos Pesquisadores; o Colégio Invisível da Assistenciologia. 

Efeitologia: os efeitos evolutivos das autocríticas profundas; os efeitos autevolutivos 

dos pensamentos concentrados em resultados cosmoéticos; os efeitos autodesassediadores dos 

pensamentos preservados em rumo cosmoético; os efeitos inescondíveis da autopensenização co-

tidiana; os efeitos diagnósticos da dissecção holopensênica; os efeitos dos holopensenes no clima 

interconsciencial; o efeito halo das automanifestações mentaissomáticas; o efeito escudo protetor 

da ortopensenização; os efeitos do atilamento paraperceptivo na apreensão instantânea do teor 

dos holopensenes; os efeitos da Reeducaciologia na renovação holopensênica pessoal, grupal, 

ambiental e planetária objetivando a interassistencialidade; os efeitos homeostáticos da autopen-

senização interassistencial; os efeitos autevolutivos da cessão gratuita do próprio tempo e esfor-

ços em prol de todos; os efeitos da educação primária, familiar e escolar no autodespojamento 

em auxiliar sem exigência de retorno; os efeitos potencializadores evolutivos da autoprofissiona-

lização na interassistencialidade cosmoética multidimensional. 

Neossinapsologia: as neossinapses e paraneossinapses necessárias à teática dos princí-

pios megafocais conscienciológicos interassistenciais; as neossinapses altruísticas. 
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Ciclologia: o ciclo de desenvolvimento da Heuristicologia à Hermenêutica; o ciclo da 

autorreflexão heurística hipóteses-argumentos-contrargumentos; o ciclo sondagem-dissecção- 

-cosmovisão; o ciclo retroalimentador dos holopensenes interassistenciais; o ciclo dos debates 

cosmoéticos; o ciclo circunstancial assistente-assistido. 

Binomiologia: o binômio conceito científico eletronótico–princípio científico conscien-

ciológico; o binômio princípio da responsabilidade interassistencial–princípio do exemplarismo 

pessoal; o binômio princípio da autevolução inarredável–princípio do autesforço insubstituível; 

o binômio atenção ininterrupta–autorreflexão continuada; o binômio matriz mental–matriz cultu-

ral; o binômio autopensenidade-holopensene; o binômio base intrafísica–holopensene interassis-

tencial; o binômio tenepessismo-ofiexismo; o binômio holodisponibilidade assistencial–cidadania 

cósmica; o binômio autoridade cosmoética–honorabilidade evolutiva. 

Interaciologia: a interação cosmovisão-megafoco; a interação princípio da interassis-

tencialidade–princípio da primazia da tares; a interação princípio da programação existencial– 

–princípio evoluído do autorrevezamento multiexistencial; a interação princípios da Fisiologia– 

–princípios da Parafisiologia; a interação megafoco autopensênico–taquirritmia megagescônica; 

a interação pensenosfera-energosfera; a interação dissecção holopensênica–identificação mater-

pensênica; a interação holopensene pessoal–holopensene grupal; a interação holopensene inte-

rassistencial–holopensene desassediado; a interação minipeça humana–Maximecanismo Interas-

sistencial Multidimensional. 

Crescendologia: o crescendo da moral vulgar à Cosmoética; o crescendo dos efeitos às 

causas; o crescendo indutivo do particular ao geral; o crescendo do simples ao composto;  

o crescendo da tacon à tares; o crescendo do intrafísico ao extrafísico; o crescendo interassis-

tencial dissecção holopensênica–desassédio holopensênico; o crescendo benemérito urbano–be-

nemérito planetário–benemérito cósmico. 

Trinomiologia: o trinômio princípio da inseparabilidade grupocármica–princípio da 

ação e reação interconsciencial–princípio da interprisão grupocármica; o trinômio Cosmoética- 

-Ciência-Filosofia; o trinômio princípio da convivialidade sadia–princípio da admiração-discor-

dância–princípio do heteroperdoamento-autoimperdoamento; o trinômio vontade-intencionalida-

de-autodisciplina; o trinômio megaatributo-megatrafor-materpensene; o trinômio passado-pre-

sente-futuro; o trinômio pensênico do raciocínio tripartite pen-se-ne; o trinômio intercoopera-

ção-interconfiança-interaprendizagem. 

Polinomiologia: o polinômio captar-perscrutar-interpretar-prognosticar; o polinômio 

boa vontade–boa intenção–bom ânimo–autodiscernimento cosmoético; o polinômio acolhimen-

to–orientação–encaminhamento–follow up. 

Antagonismologia: o antagonismo megafoco autopensênico / lateropensenidade; o an-

tagonismo megafoco autopensênico / atenção dividida; o antagonismo megafoco autopensênico  

/ atenção saltuária; o antagonismo megafoco autopensênico / anomia pensênica; o antagonismo 

focagem autopensênica / devaneio; o antagonismo definição holopensênica / indefinição holo-

pensênica; o antagonismo holopensene renovador / holopensene mimetizador; o antagonismo ho-

lopensene interlúdico / holopensene baratrosférico; o antagonismo vínculo consciencial / vínculo 

monetário; o antagonismo liame cosmoético / liame sacralizador; o antagonismo voluntariado 

/ escravidão; o antagonismo encargo autodeterminado / obrigação impingida; o antagonismo co-

laboração interassistencial / colaboração bélica. 

Paradoxologia: o paradoxo heurístico megafoco autopensênico–abertismo autopensêni-

co; o paradoxo da multifocalização cosmovisiológica sem perda do megafoco; o paradoxo da fle-

xibilidade disciplinada na autopensenização retilínea; o paradoxo do montante de ganhos evolu-

tivos angariados nas atividades cosmoéticas não remuneradas. 

Politicologia: a democracia; a meritocracia; a lucidocracia; a conscienciocracia; a as-

sistenciocracia; a proexocracia; a cosmoeticocracia. A Política do Voluntariado Cosmoético sen-

do objeção pacífica à Política do Capitalismo Selvagem. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo aplicada à convivialidade cosmoética; a lei 

da megafraternidade evolutiva; a lei da autopensenização ininterrupta interassistencial; a lei do 

retorno positivo. 
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Filiologia: a assistenciofilia; a cogniciofilia; a logicofilia; a conscienciofilia; a mental-

somatofilia; a criteriofilia; a definofilia. 

Maniologia: o desvirtuamento bioquímico do holopensene na toxicomania. 

Holotecologia: a assistencioteca; a grafopensenoteca; a ortopensenoteca; a patopenseno-

teca; a cognoteca; a mentalsomatoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Meritologia; a Interassistenciologia; a Holopensenologia; a Ma-

terpensenologia; a Grafopensenologia; a Mentalsomatologia; a Holomaturologia; a Parapercep-

ciologia; a Intencionologia; a Autodiscernimentologia; a Mesologia; a Sociologia. 

 

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; as consciências agraciadas discreta e silenciosa-

mente com a honorificência evolutiva. 

 

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

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

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

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

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

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

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

no; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

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

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

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo 

sapiens despertus; o Homo sapiens efficax; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens evolu-

tiologus; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens macrossomabilis; o Homo sapiens 

maxifraternus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens parapaedagogus; o Homo sa-

piens semiextraphysicus; o Homo sapiens teleguiatus; o Homo sapiens universalis; o Homo sa-

piens holopensenicus; o Homo sapiens holopensenor; o Homo sapiens holopensenocreator. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: honorário evolutivo tenepessista = o bônus que é dado por honra ou mé-

rito à consciência, minipeça interassistencial, autolúcida, praticante veterana da tenepes; honorá-

rio evolutivo ofiexista = o bônus que é dado por honra ou mérito à consciência, minipeça interas-

sistencial, autolúcida, atuante na autoficina extrafísica ou autofiex. 

 

Culturologia: a Paraculturologia da Assistenciologia Interconsciencial; a cultura cons-

cienciológica; a cultura da Interassistenciologia Parapsíquica Cosmoética. 
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VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o honorário evolutivo, indicados para a expansão das 

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

01.  Assistência  sem  retorno:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

02.  Edição  gratuita:  Comunicologia;  Homeostático. 

03.  Escala  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

04.  Gabarito  assistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

05.  Gratuidade  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

06.  Hiperacuidade  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

07.  Holopensene  desassediado:  Holopensenologia;  Homeostático. 

08.  Holopensene  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

09.  Linearidade  da  autopensenização:  Autopensenologia;  Homeostático. 

10.  Materpensene  predominante:  Materpensenologia;  Neutro. 

11.  Nível  da  interassistencialidade:  Interassistenciologia;  Neutro. 

12.  Perfil  assistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

13.  Ranque  assistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

14.  Vínculo  consciencial:  Conscienciocentrologia;  Homeostático. 

15.  Voluntário  da  Conscienciologia:  Assistenciologia;  Homeostático. 

 

QUEM  PRESTA  A  INTERASSISTENCIALIDADE  COSMOÉTI-
CA,  EM  ALTO  NÍVEL  DE  HOLOMATURIDADE  CONSCIEN-
CIAL,  RECEBE  OS  HONORÁRIOS  EVOLUTIVOS  DA  PAR- 

TE  DO  MAXIMECANISMO  INTERASSISTENCIAL. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, vem recebendo regularmente honorários evolu-

tivos do Maximecanismo Interassistencial Multidimensional? Desde quando? 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

12148 

H O N R A    E C T Ó P I C A  
( C O S M O E T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A honra ectópica é a interpretação distorcida do sentimento de honra, espe-

cificamente pela adoção enviesada de valores, verdades, ideias, percepções e qualidades a respei-

to de fatos e parafatos, seja intencionalmente ou não, para camuflar argumentos falaciosos sobre  

a dignidade, caráter, pontos de vista e ações pessoais da conscin, homem ou mulher, a fim de se-

rem merecedores de aprovação e prestígio social ou parassocial. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo honrar deriva do idioma Latim, honorare, “honrar; tratar com dis-

tinção; prestar honra; acatamento; respeito; reverenciar; acatar; respeitar”. Surgiu no Século XIII. 

A palavra honra apareceu no Século XII. O vocábulo ectópico provém do idioma Latim Cien-

tífico, ectopia, e este do idioma Grego, éktopos, “fora do lugar”. Apareceu em 1  1. 

Sinonimologia: 1.  Honra anticosmoética. 2.  Honra deslocada. 3.  Honra fratricida.  

4.  Honra antimoral. 5.  Honra desarticulada. 6.  Honra desconjuntada. 7.  Honra falseada. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 23 cognatos derivados do vocábulo honra: de-

sonra; desonrada; desonradez; desonradiço; desonrado; desonrador; desonrante; desonrar; de-

sonrável; desonroso; honrada; honradez; honradeza; honrado; honradoiro; honrador; honra-

douro; honramento; honrar; honraria; honrável; honrosa; honroso. 

Neologia. As 3 expressões compostas honra ectópica pessoal, honra ectópica grupal  

e honra ectópica coletiva são neologismos técnicos da Cosmoeticologia. 

Antonimologia: 1.  Honra cosmoética. 2.  Honestidade autevolutiva. 3.  Valorização 

evolutiva. 4.  Probidade incorruptível. 5.  Megafoco proexológico. 6.  Hiperacuidade inegóica.  

7.  Prestígo meritório. 

Estrangeirismologia: o code of honour; o harakiri executado em nome da honra do sa-

murai. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Cosmoeticologia na convivialidade. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da psicossomaticidade; o holopensene pessoal do 

belicismo; o holopensene pessoal do dogmatismo; os ociopensenes; a ociopensenidade; os pato-

pensenes; a patopensenidade; os pensenes incoerentes; a pensenidade desorganizada; a carência 

dos ortopensenes; a ausência da ortopensenidade; a pensenização maniqueísta restringindo o uni-

versalismo. 

 

Fatologia: a honra ectópica; a legítima defesa da honra; o ato de dourar a pílula; as me-

gatolices indefensáveis; as aprovações reprováveis; o racismo; a escravidão; as grupomimeses;  

a Guerra de Tróia; as guerras santas; a guerra fria; as batalhas dos cangaceiros; o amor à pátria;  

o dever de proteger a pátria; o quarto mandamento bíblico – honra pai e mãe; a vivência ingênua 

da fé cega; o sectarismo; a demagogia; o bovarismo; as falácias lógicas; a fascinação grupal;  

a martirização; a preguiça mental; a alienação; a manipulação das massas; a submissão cega às 

autoridades terrenas; as remodelagens ideológicas; as incoerências populares; o verniz social; as 

fantasias; as idealizações pueris; os monoideísmos; as megamentiras aceitas; as pressões institu-

cionais e culturais; as mentiras oficiais; a sedução anticosmoética; as explorações interpessoais;  

o panurgismo; os clãs de toda natureza; a honra familiar; os bailes de debutantes; as gangues de 

rua; os trotes universitários; as brigas de trânsito entre “valentões”; os bastidores do poder; os 

complexos de superioridade; a high society; o galardão de honra ao mérito nas empresas; a pompa 

e circunstância; o ato de tapar o Sol com peneira; a sedução do canto das sereias; os pactos de 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

12149 

honra; a honra como desculpa para o orgulho e a manifestação do egão; os homicídios em nome 

da honra; os duelos; a justificativa do injustificável; o bifrontismo; a priorização do loc externo;  

a necessidade de heteraprovação; as coleiras sociais; a complacência grupal; a hipocrisia corrente; 

a vivência dos pseudoganhos; as distorções de valores disseminadas nas telenovelas; a palavra de 

honra; a honra humana; a honra ao mérito; a honra como impulso evolutivo; a dignidade baseada 

em trafores; o respeito universalista; a autoridade moral advinda da honradez. 

 

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

conscienciais promovidas pelos assediadores extrafísicos; os códigos gerais de conduta da Bara-

trosfera; os anacronismos das comunexes patológicas; as vampirizações energéticas; os resgates 

holocármicos libertários; a transformação dos vínculos bélicos do passado em vínculos de afeição 

sincera; a descoberta da fraternidade; a Central Extrafísica da Fraternidade (CEF); a megafrater-

nidade vivenciada. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo nosográfico igreja-realeza-fortaleza; o sinergismo pato-

lógico crença-manipulação. 

Principiologia: o princípio autocorruptor do ―todo mundo faz‖; o princípio do 1 por to-

dos e todos por 1; o princípio da descrença; o princípio do posicionamento pessoal (PPP);  

o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da megafraternidade. 

Codigologia: o código de honra das academias militares; o código de honra dos assedi-

adores; o código de honra das torcidas de futebol; os códigos de honra baseados em falácias 

egoicas. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoética. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Cosmoeticólogos; o Colégio Invisível da Convivi-

ologia; o Colégio Invisível do Universalismo; o Colégio Invisível da Assistenciologia. 

Efeitologia: os efeitos da síndrome da ectopia afetiva (SEA); os efeitos das manipula-

ções conscienciais; o efeito manada; os efeitos das interpretações tendenciosas; o efeito das in-

terprisões grupocármicas; os efeitos negativos das despriorizações; o efeito da reciclagem dos 

autovalores. 

Neossinapsologia: a ausência de neossinapses cosmoéticas; as retrossinapses facilita-

doras das neossinapses; as neossinapses geradas pelo omniquestionamento. 

Ciclologia: o ciclo patológico monoideísmo-automimese; o ciclo das interprisões grupo-

cármicas; o ciclo hereditário de pai para filho; o ciclo dos costumes sociais impensados; o ciclo 

reativo medo-desespero-defesa; o ciclo deseducador ignorância-ingenuidade-alienação-manipu-

lação. 

Enumerologia: a valoração anômala; a falácia camuflada; o erro de bom-tom; a justifi-

cativa do inexato; a virtuosidade distorcida; a deturpação da verdade; o engano sutil. 

Binomiologia: o binômio dogma-manipulação; o binômio tacon-tares; o binômio erro- 

-justificativa; o binômio distorção-reação; o binômio fundamentalismo-violência; o binômio ser-

vidão-obediência; o binômio círculo social–circo social. 

Interaciologia: a interação assediador-assediado; a interação corruptor-corrompido;  

a interação dependência-poder; a interação Socin-alienação; a interação conceito-intérprete;  

a interação honra-dignidade; a interação ética-Cosmoética; a interação verpon–liberdade cons-

ciencial. 

Crescendologia: o crescendo emoção-sentimento; o crescendo dignidade–autoridade 

moral. 

Trinomiologia: o trinômio rei-cardeal-general; o trinômio negociação-politicagem- 

-chantagem; o trinômio ignorância-medo-submissão. 

Polinomiologia: o polinômio cruzada-inquisição-jihad-nazifascismo. 
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Antagonismologia: o antagonismo erro / acerto; o antagonismo vício / virtude; o an-

tagonismo orgulho / modéstia; o antagonismo repúdio / aceitação; o antagonismo egoísmo / al-

truísmo; o antagonismo preconceito / acolhimento; o antagonismo verdade absoluta / verpon. 

Paradoxologia: o paradoxo dos crimes hediondos aceitos socialmente; o paradoxo de 

vários serial killers serem respeitáveis pais de família. 

Politicologia: a egocracia; a aristocracia; a assediocracia; a manipulocracia; a hagio-

cracia; a teocracia fundamentalista; a asnocracia; a falaciocracia. 

Legislogia: a lei patológica de talião; as leis da Socin; a lei do vale-tudo; a lei do menor 

esforço; a lei dos dez mandamentos. 

Fobiologia: a descrenciofobia; a neofobia; a xenofobia; a heterocriticofobia; a decidofo-

bia; a raciocinofobia; a autopesquisofobia; a priorofobia. 

Sindromologia: a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB); a síndrome da ecto-

pia afetiva (SEA); a síndrome da mentira; a síndrome do Peter Pan; a síndrome da ―Maria vai 

com as outras‖. 

Maniologia: a antiquomania; a egomania; a religiomania; a flagelomania; a gurumania. 

Mitologia: o mito da guerra santa; o mito da guerra justa; os mitos religiosos; o mito 

do salvador da pátria; o mito da superioridade de raças; o mito do mártir; o mito da caverna. 

Holotecologia: a nosoteca; a belicoteca; a trafaroteca; a historioteca; a evolucioteca;  

a cosmoeticoteca; a traforoteca. 

Interdisciplinologia: a Cosmoeticologia; a Sociologia; a Parassociologia; a Conviviolo-

gia; a Culturologia; a Subcerebrologia; a Corrupciologia; a Banalizaciologia; a Autenganologia;  

a Desviologia; a Dogmatologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

eletronótica; a isca humana inconsciente; o clã. 

 

Masculinologia: o dissimulado; o mentiroso; o hipócrita; o medroso; o ingênuo; o des-

cuidado; o homem da massa humana impensante. 

 

Femininologia: a dissimulada; a mentirosa; a hipócrita; a medrosa; a ingênua; a descui-

dada; a mulher da massa humana impensante. 

 

Hominologia: o Homo sapiens incautus; o Homo sapiens negligens; o Homo sapiens 

mediocris; o Homo sapiens dependens; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens acriticus;  

o Homo sapiens desorientatus. 

 

V.  Argumentologia 
 

Exemplologia: honra ectópica pessoal = o autocídio do kamikaze; honra ectópica grupal 

= o código de honra das famílias mafiosas; honra ectópica coletiva = as guerras santas promovi-

das por fanáticos religiosos. 

 

Culturologia: a baixa lucidez da Socin causando idiotismo cultural; a cultura da irrefle-

xão; a cultura das crenças; a cultura do negocinho; a cultura das tatuagens baratrosféricas;  

a cultura do apriorismo; a cultura do sagrado. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com a honra ectópica, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Absurdo  cosmoético:  Recexologia;  Nosográfico. 

02.  Apriorismose  grupal:  Apriorismologia;  Nosográfico. 

03.  Argumentação  ilógica:  Comunicologia;  Nosográfico. 

04.  Aulicismo:  Parassociologia;  Nosográfico. 

05.  Brainwashington:  Parassociologia;  Nosográfico. 

06.  Complacência  religiosa:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Conscin-solução:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

08.  Cosmovisiologia:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

09.  Erro  sutil:  Errologia;  Nosográfico. 

10.  Espetacularização:  Intrafisicologia;  Neutro. 

11.  Jogo  da  religião:  Holomaturologia;  Nosográfico. 

12.  Libertação  do  clã:  Grupocarmologia;  Neutro. 

13.  Omissuper:  Holomaturologia;  Homeostático. 

14.  Rainha:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15.  Subjetividade  objetiva  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Neutro. 

 

A  HONRA  ECTÓPICA  É  EQUÍVOCO  EVOLUTIVO  MANTE-
NEDOR  DA  ESTAGNAÇÃO  ANTILIBERTÁRIA  DA  SOCIN,  IN-
GÊNUA  QUANTO  À  PRÓPRIA  CONDIÇÃO,  SENDO  O  UNI-
VERSALISMO  CRUCIAL  AO  REAJUSTAMENTO  EVOLUTIVO. 

 

Questionologia. Nessa vida, você, leitor ou leitora, já valorizou ou se apegou a algum 

sentimento de maneira ectópica? Qual o custo evolutivo desse equívoco? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  Código de Honra. Título Original: School Ties. País: EUA. Data: 1992. Duração: 110 min. Genêro: 

Drama. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês; Espanhol; & Português. Direção: 

Robert Mandel. Elenco: Brendan Fraser; Matt Damon; Chris O’Donnell; Randall Batinkoff; Andrew Lowery; Cole Hau-

ser; Amy Locane; Ben Affleck; & Anthony Rapp. Produção: Stanley Jaffe; Sherry Lansing; & Danton Rissner. Roteiro: 

Darryl Ponicsan; Norman Steinberg; & Dick Wolf. Fotografia: Freddie Francis. Música: Maurice Jarre. Produtora: Pa-
ramount Pictures. Sinopse: Nos anos 50, David Greene (Brendan Fraser), garoto judeu de família simples, consegue en-

trar em escola particular de prestígio. Apesar de não ser rico, é aceito pelos colegas graças à simpatia e ganha popularida-

de com o desempenho no time de futebol. Quando descobrem a origem judaica, tudo muda: os novos amigos e a namora-
da se afastam e forte antissemitismo se faz presente. A história engrossa quando o professor encontra o papel da cola du-

rante a prova. David sabe de quem é a cola, mas os outros alunos cogitam jogar a culpa sobre ele. 

2.  Questão de Honra. Título Original: A Few Good Men. País: EUA. Data: 1992. Duração: 138 min. Gêne-

ro: Drama. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês; & Português. Direção: Rob 

Reiner. Elenco: Tom Cruise; Jack Nicholson; Demi Moore; Kiefer Sutherland; Kevin Bacon; Kevin Pollak; James Mar-

shall; J. T. Walsh; J. A. Preston; Wolfgang Bodison; John M. Jackson; Christopher Guest; Matt Craven; Noah Wyle;  
& Xander Berkeley. Produção: David Brown; Rob Reiner; & Andrew Scheinman. Desenho de Produção: J. Michael Ri-

va. Direção de Arte: David F. Klassen. Roteiro: Aaron Sorkin. Música: Marc Shaimam; Jerry Leiber; Mike Stoller; 

Kostas; Forest William G. Harvey; & UB40. Figurino: Gloria Gresham. Outros Dados: Indicado para o 65o Oscar  

e indicado para o 50o Globo de Ouro. Edição: Robert Leighton. Estúdios & Distribuidora: Columbia Pictures Corpora-

tion. Sinopse: Após soldado morrer acidentalmente na base militar, depois de ter sido atacado por 2 colegas da corpora-

ção, surge a forte suspeita de ter existido 1 “alerta vermelho”, tipo de punição extraoficial na qual o oficial ordena aos su-
bordinados para castigar o soldado em virtude de comportamento inadequado. Encarregados de defender 2 fuzileiros 

acusados de matar o soldado, o Tenente Daniel Alistair Kaffee (Tom Cruise) e a Tenente Joanne Galloway (Demi Moore) 

são confrontados com complexas noções de lealdade e honra, incluindo o mais sagrado código do ferrenho defensor (Ni-
cholson). Quando o caso chega aos tribunais, o jovem advogado (Tom Cruise) e a determinada defensora (Demi Moore) 

resolvem não fazer nenhum tipo de acordo para tentar descobrirem a verdade. 
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H O R Á R I O    N O B R E  
( ME N T A L S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O horário nobre é o período do dia mais relevante eleito pela conscin lúci-

da para a aplicação metódica, organizada, disciplinada e diária dos trabalhos com o mentalsoma, 

especificamente pela pessoa interessada na produção de originais escritos, dentro do universo da 

autoproéxis. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo horário vem do idioma Latim, horarius, “de uma hora”. Surgiu no 

Século XVIII. A palavra nobre deriva também do idioma Latim, nobilis, “conhecido; célebre; de 

origem ilustre; nobre”. Apareceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Horário intelectual. 2.  Horário mentalsomático. 3.  Horário ideativo. 

4.  Horário heurístico. 5.  Horário verponológico. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 15 cognatos derivados do vocábulo hora: ampe-

re-hora; anti-horário; homem-hora; horal; horar; horário; horista; horístico; Horologia; Horo-

metria; horométrico; horômetro; quilowatt-hora; salário-hora; watt-hora. 

Neologia. As duas expressões compostas horário nobre mínimo e horário nobre abran-

gente são neologismos técnicos da Mentalsomatologia. 

Antonimologia: 1.  Horário psicomotriz. 2.  Horário de lazer. 3.  Inatividade intelectual. 

4.  Horário nobre da televisão. 

Estrangeirismologia: a happy hour mentalsomática. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à autocognição intelectual ou cultural. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Evitemos ho-

ras vazias. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da intelectualidade; os ortopensenes; a ortopense-

nidade. 

 

Fatologia: o horário nobre; o horário nobre mentalsomático; o horário nobre intelectual; 

a distinção dos horários do dia; o emprego inteligente do tempo pessoal; a autorganização intelec-

tual; a eleição do melhor horário, ideal, específico, para a autocriatividade intelectual; o horário 

específico para o trabalho aborrecido, difícil, problemático ou desafiador; os horários secundários 

dedicados aos trabalhos motivadores e fáceis; o horário nobre intelectual seja pela manhã, à tarde, 

à noite ou pela madrugada. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a prática da tene-

pes como coadjutora da expansão do mentalsoma; o mentalsoma como sendo o paracorpo do au-

todiscernimento. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio de quem procura, acha; o princípio da prioridade compul-

sória. 

Teoriologia: a teoria da interpretação da inteligência evolutiva (IE). 

Tecnologia: a técnica da consulta a 50 dicionários. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia. 
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Efeitologia: o efeito da acumulação intelectual. 

Neossinapsologia: as neossinapses sadias. 

Ciclologia: o ciclo do autodidatismo teático. 

Binomiologia: o binômio Cerebelologia-Cerebrologia. 

Interaciologia: a interação especialidade-generalismo; a interação teoria-prática; a in-

teração rotina intrafísica–rotina extrafísica; a interação quantificação-qualificação; a interação 

Curso Intermissivo–autodesempenho proexológico. 

Crescendologia: o crescendo psicossomaticidade-mentalsomaticidade. 

Trinomiologia: o trinômio leitura-registro-redação; o trinômio da holomaturidade; 

o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio holomaturológico autodiscernimento- 

-autocosmoética-interassistencialidade. 

Polinomiologia: o polinômio diuturno manhã-tarde-noite-madrugada. 

Antagonismologia: o antagonismo apedeutismo / Erudiciologia; o antagonismo com-

pléxis / incompléxis. 

Paradoxologia: o paradoxo da subjetividade tornada objetiva. 

Politicologia: a democracia; a lucidocracia; a proexocracia (Cognópolis). 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Filiologia: a leiturofilia; a evoluciofilia; a gnosiofilia; a intelectofilia; a pesquisofilia; 

a transdisciplinofilia; a ideofilia. 

Fobiologia: a cronofobia; a cronometrofobia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial. 

Holotecologia: a mentalsomatoteca; a intelectoteca; a cognoteca; a cronoteca; a lexico-

teca; a comunicoteca; a proexoteca. 

Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Cronobiologia; a Horologia; a Intracons-

cienciologia; a Autodiscernimentologia;  Autocogniciologia; a Autopriorologia; a Autocriteriolo-

gia; a Holomaturologia; a Paracerebrologia; a Heuristicologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser 

desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

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

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

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sa-

piens autoperquisitor; o Homo sapiens activus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sa-

piens scriptor; o Homo sapiens mentalsomaticus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: horário nobre mínimo = o da conscin vulgar empregando, em determina-

do período do dia, os recursos pessoais, naturais, do mentalsoma cortical, ordinário; horário nobre 

abrangente = o da conscin lúcida empregando, em determinado período do dia, os recursos do 

mentalsoma parapsíquico, junto aos potenciais pessoais do mentalsoma cortical. 

 

Culturologia: a cultura intelectual. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o horário nobre, indicados para a expansão das aborda-

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

01.  Administração  da  vida  intelectual:  Experimentologia;  Homeostático. 

02.  Ato  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

03.  Autocognição  exaustiva:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

04.  Autorado:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

05.  Avanço  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

06.  Exercitação  neuronal:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

07.  Lei  do  maior  esforço:  Holomaturologia;  Homeostático. 

08.  Pico  máximo  da  inteligência:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

09.  Trabalho  antelucano:  Autexperimentologia;  Homeostático. 

10.  Turno  intelectual:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

 

O  HORÁRIO  NOBRE  MENTALSOMÁTICO  É  FERRAMENTA  

ÚTIL  PARA  A  CONSCIN  LÚCIDA  DINAMIZAR  E  POTENCIA-
LIZAR  OS  PRÓPRIOS  ATRIBUTOS  MENTAIS  E  RECURSOS  

EXISTENCIAIS  EM  QUAISQUER  ÁREAS  INTELECTUAIS. 
 

Questionologia. Qual o horário nobre escolhido por você, leitor ou leitora, para o labor 

mentalsomático? Está satisfeito com a escolha? É o horário mais produtivo? 
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H O R I Z O N T A L I D A D E    I N T E R A S S I S T E N C I A L  
( I N T E R A S S I S T E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A horizontalidade interassistencial é a propriedade, capacidade, qualidade 

ou condição do engajamento e conjugação pertinente do assistente em relação ao assistido, 

notadamente a partir da similitude dos perfis, atributos, autovivências e faixa etária, permitindo  

a harmonia da relação auxiliadora, a integração dos benefícios recíprocos e o pleno êxito assisten-

cial, fundamentado no princípio da empatia evolutiva. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo horizonte vem do idioma Latim, horizon, “horizonte”, e este do 

idioma Grego, horizon, “círculo separador; horizonte”. Surgiu no Século XV. A palavra horizon-

talidade apareceu no Século XIX. O prefixo inter provém do idioma Latim, inter, “no interior de 

dois; entre; no espaço de”. O termo assistência deriva do idioma Latim, assistentia, “ajuda; socor-

ro”, e este de assistens ou adsistens, particípio presente de assistere ou adsistere, “estar ou con-

servar-se de pé junto a; estar presente; comparecer; assistir em juízo; assistir à cabeceira; estar ao 

pé do leito; estar à porta de alguém”. Surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Igualização interassistencial. 2.  Nivelação interassistencial. 3.  Irma-

nação interassistencial. 4.  Equivalência interassistencial. 5.  Paridade interassistencial. 6.  Rela-

ção interassistencial equipolente. 7.  Assistência entre semelhantes. 8.  Coassistencialidade. 9.  Sin-

tonia interconsciencial assistencial. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 15 cognatos derivados do vocábulo horizonte: 

horizontada; horizontado; horizontal; horizontalidade; horizontalismo; horizontalista; horizon-

talística; horizontalístico; horizontalizar; horizontar; horizonteante; horizontense; horizontina; 

horizontinense; horizontino. 

Neologia. As 3 expressões compostas horizontalidade interassistencial, horizontalidade 

interassistencial inata e horizontalidade interassistencial modulável são neologismos técnicos da 

Interassistenciologia. 

Antonimologia: 1.  Verticalidade interassistencial. 2.  Desigualdade interassistencial. 

3.  Dissimilitude interassistencial. 4.  Hierarquização assistencial. 5.  Plenipotência assistencial. 

6.  Antiassistencialidade. 

Estrangeirismologia: o rapport interconscins; o modus operandi da assistência horizon-

tal no momento evolutivo; o par nobile fratum; o sentimento de kinship; o fellow feeling; o prin-

cípio like attracts like; o nexus empático; a coniunctio; o esforço para o bridging the gap entre as 

condições intraconscienciais díspares; o amicus humani generis. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à convivialidade interassistencial. 

Coloquiologia. Eis expressão popular relativa ao assunto: – Estamos todos no mesmo 

barco. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da holomaturidade interassistencial evolutiva; os 

ortopensenes; a ortopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os nexopensenes;  

a nexopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; 

os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; o holopensene da sociabilidade técnica assistencial; 

a irradiação do holopensene harmônico. 

 

Fatologia: a horizontalidade interassistencial; o ato de ombrear-se, nivelar-se, pôr-se em 

pé de igualdade ao assistir o outro; a atração natural interpessoal; o entrosamento existencial;  

a correspondência interconsciencial; o potencial latente da relação interpares; a influenciação as-
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sistencial espontânea; a estimulação assistencial instintiva; a autopredisposição interassistencial;  

a natureza do vínculo consciencial; a identificação assistente-assistido; a aceitação e respeito ao 

assistido; a definição dos critérios de equivalência; a categoria específica da assistência a ser 

prestada; o timeline da assistência; a comunicação cara a cara; o feedback; a comunicação 

simbólica; a comunicação tátil; a comunicação elucidativa; o ato de encarar fraternal e cos-

moeticamente as diferenças de potencialidade e patamar evolutivo; o limite cosmoético na evita-

ção do estupro evolutivo; a prototipia consciencial alcançável no momento evolutivo; a lucidez 

quanto ao modus operandi do engajamento assistencial; a implementação da relação assistencial 

igualitária; os desníveis sadios das reciprocidades assistenciais; a dobradinha providencial cosmo-

ética; a domesticação mútua na interassistencialidade; a evitação da subjugabilidade interpessoal; 

a delimitação cosmoética da ação assistencial; a sensibilização mútua quanto à possibilidade as-

sistencial; a adaptabilidade mútua; a dosificação das experiências conscienciais através do apuro 

pesquisístico da Autoparaconscienciometrologia; a intersubjetividade; o modelo positivo restaura-

dor e reforçador para a evolução do assistido rumo à autorregulação e autavaliação; o contágio do 

autodesempenho; a pedagogia espontânea pela autexemplificação; a autodescoberta e realização 

em resposta ao entendimento empático; a evocação de atitudes e experiências passadas similares 

para exame e análise; a comunicação horizontal dinamizando a expressão da problemática; a in-

dução interconsciencial à racionalidade; a irresistibilidade ao exemplo arrastador; a tarefa do es-

clarecimento (tares); a construção da empatia universal; a Homologia Universal. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; a assimilação simpática (assim); a interfusão holossomática; a isca-

gem interconsciencial lúcida; o banho energético espontâneo extrafísico; o desenvolvimento para-

psíquico; a sinceridade multidimensional; os parexemplos discretos reproduzíveis das consciexes 

amparadoras; a biencapsulação da dupla assistente-assistido; as práticas diárias pessoais da tene-

pes; a ofiex pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo catalítico evolutivo pela conjugação dos afins; o siner- 

gismo potencializador da cobaia natural edificante para os outros; o sinergismo potente das ami-

zades; o sinergismo da conjugação dos trafores recíprocos; o sinergismo das ECs entrosadas;  

a comunicação horizontal sinergística; o sinergismo timing do assistente–timing do assistido;  

o sinergismo da fraternidade vivenciada; o sinergismo versatilidade dos papéis interassisten-

ciais–palco existencial. 

Principiologia: o princípio da afinidade interconsciencial; o princípio da hierarquia  

evolutiva inevitável; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio do posicionamento 

pessoal (PPP); o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio da inexistência de pri-

meiros encontros; o princípio da responsabilidade assistencial evolutiva; o princípio de jamais 

forçar o heteroconstrangimento; o princípio da meritocracia cosmoética no universo da Inter-

assistenciologia; o princípio da singularidade holobiográfica. 

Codigologia: as regras dos códigos de etiqueta social; os códigos do Treinamento das 

Habilidades Sociais (THS); o código do exemplarismo pessoal (CEP); o autoparapsiquismo inter-

assistencial aperfeiçoando o código pessoal de Cosmoética (CPC); o êxito interassistencial ampli-

ando e fortalecendo o código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria da capacidade empática latente; a teoria das sincronicidades  

oportunizando os encontros e vivências mútuas; a teática da interlocução equalitária; a teática 

da integração do auxílio mútuo; a teoria do espelhamento interconsciencial; a teoria das medidas 

de parecença; a teoria do coeficiente de correlação de concordância (CCC); a teoria das paraco-

nexões interassistenciais; a autoconscientização quanto à teoria da inteligência evolutiva (IE). 

Tecnologia: a técnica do menos doente assistir ao mais doente; a técnica da priorização 

do mais relevante; a técnica etológica do salto baixo; a técnica da aplicação da fórmula DD (de-

sinibição-diálogo); as técnicas fraternas de evitação do elitismo cultural no universo da Consci-
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enciologia; a técnica de acolhimento do heteroconscienciograma; a técnica pedagógica de ade-

quar a comunicação ao contexto cognitivo do receptor; a técnica de modular a autexpressão evo-

lutiva visando a equivalência do nível médio da relação assistencial; a técnica do histrionismo na 

horizontalização interassistencial. 

Voluntariologia: o voluntariado dedicado à humanidade; o voluntariado da interassis-

tencialidade tacon-tares; o voluntariado cosmoético enriquecendo a Ficha Evolutiva Pessoal 

(FEP). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da vida cotidiana; o laboratório 

conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrolo-

gia; o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica; o laboratório conscienciológi-

co da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório cons-

cienciológico da dupla evolutiva. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível dos Conscienci-

ômetras; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; 

o Colégio Invisível dos Tenepessistas; o Colégio Invisível dos Epicons; o Colégio Invisível da 

Evoluciologia. 

Efeitologia: os efeitos da mutualidade interassistencial; os efeitos do contágio dignifi-

cante; os efeitos das intercorrências enriquecedoras; os efeitos da convivência junto aos ampara-

dores extrafísicos de função; os efeitos dos vínculos assimétricos; os efeitos do nível de 

adaptabilidade de cada conscin; os efeitos cognitivos da solidariedade interassistencial; os efei-

tos da focagem na problemática alheia promovendo a reperspectivação da própria realidade; os 

efeitos autesclarecedores extraídos da convivência humana saudável. 

Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelas neoinduções revigorantes assistenci-

ais; as neossinapses derivadas das interações conscienciais homeostáticas. 

Ciclologia: o ciclo de acertos entre as consciências do grupo evolutivo; o ciclo de ree-

ducação e qualificação interassistencial; o ciclo das reações em cadeia dos retornos sadios; 

o ciclo das neovivências impactantes retificadoras; o ciclo revezador interassistencial assistente- 

-assistido; o ciclo alternante da horizontalidade interassistencial explícita e implícita. 

Enumerologia: a incitação assistencial; a estimulação assistencial; a suscitação assis-

tencial; a instigação assistencial; a inspiração assistencial; a animação assistencial; a provocação 

assistencial. 

Binomiologia: o binômio assistente-assistido; o binômio intencionalidade-interesse;  

o binômio admiração-discordância; o binômio paciência-anticonflitividade; o binômio inspira-

ção-autocognição; o binômio heteroperdoamento-autoimperdoamento; o binômio patológico mi-

crouniverso intransitável por si–microuniverso intransitável por outrem. 

Interaciologia: a interação dos semelhantes; a interação estímulo-resposta; a interação 

cenário habitual vital–influenciação homeostática; a interação timing da assistência–modalidade 

de assistência; a interação bagagem vivencial diversificada–mundividência interassistencial; 

a interação autodesassédio-heterodesassédio; a interação resgate holomnemônico das afinidades 

anteriores–vínculos interpessoais terapêuticos. 

Crescendologia: o crescendo tacon-tares; o crescendo assistência entre afins–amizade 

interativa; o crescendo intersuspeição-interconfiança; o crescendo assistente amador–minipeça 

do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; o crescendo heterocrítica benéfica–he-

terodesassédio realizado; o crescendo sondagem preambular–sondagem avançada. 

Trinomiologia: o trinômio liberdade-igualdade-fraternidade; o trinômio (aliteração) 

simpatia-sintonia-sinergia; o trinômio intercompreensão-intercooperação-interassistência; o tri-

nômio interassistencial acolhimento-orientação-encaminhamento; o trinômio pessoa certa–con-

texto adequado–mensagem essencial; o trinômio semelhança-interatividade-aprendizagem; o tri-

nômio hiperacuidade taquipsíquica–abordagem multifocal–indução eficaz. 

Polinomiologia: o polinômio postura-olhar-voz-gesto; o polinômio estímulo salutar– 

–planificação existencial–retificação existencial–acerto da rota evolutiva; o polinômio intracons-

ciencialidade-Intraconscienciologia-interconsciencialidade-Interconscienciologia. 

Antagonismologia: o antagonismo similitude factual / similitude falsa; o antagonismo 
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endosso racional / endosso sentimental; o antagonismo ato de informar sem fazer a cabeça / dou-

trinação; o antagonismo indução exemplificativa cosmoética / lavagens subcerebrais; o antago-

nismo interdependência evolutiva / subjugação interconsciencial; o antagonismo perfil assisten-

cial / perfil assistível; o antagonismo bom exemplo / mau exemplo; o antagonismo técnica da 

horizontalização interassistencial / estratégias persuasivas do discurso religioso. 

Paradoxologia: o paradoxo do animal subumano suscitar o alívio de enfermidades 

holossomáticas no ser humano. 

Politicologia: a democracia pura; as políticas do Igualitarismo; as políticas sociais de as-

sistência; a conscienciocracia; a interassistenciocracia; a lucidocracia; a cosmoeticocracia. 

Legislogia: a lei da correspondência; a lei de atração entre os opostos ou lei da afinida-

de dos contrários; a lei do contágio; a lei do maior esforço empático aplicada à manuten- 

ção do rapport interconsciencial; a lei da interdependência consciencial; a lei do maior esforço 

na convivialidade. 

Filiologia: a conscienciofilia; a fraternofilia; a interassistenciofilia; a conviviofilia; a gre-

gariofilia; a neofilia; a autocriticofilia; a heterocriticofilia; a cogniciofilia; a reeducaciofilia. 

Fobiologia: a biofobia; a sociofobia; a fraternofobia; a recexofobia; o combate à evolu-

ciofobia. 

Sindromologia: a síndrome da insegurança; a síndrome do avestruzismo; a síndrome da 

perfeição; a síndrome da distorção imaginativa; a síndrome da ectopia afetiva (SEA). 

Maniologia: a gurumania; a evitação inteligente da idolomania; a teomania. 

Mitologia: o mito da igualdade sob todos os aspectos; o mito das almas gêmeas; a que-

da do mito da superioridade do assistente. 

Holotecologia: a diplomacioteca; a comunicoteca; a experimentoteca; a sociologicoteca; 

a nosoteca; a sincronoteca; a convivioteca; a consciencioteca; a conscienciometroteca; a inte-

rassistencioteca; a parapsicoteca; a cosmovisioteca. 

Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Interaciologia; a Vinculologia; a Convi-

viologia; a Parapercepciologia; a Perfilologia; a Exemplologia; a Parapedagogiologia; a Intercom-

preensiologia; a Comunicologia; a Grupocarmologia; a Evoluciologia; a Terapeuticologia; a Te-

nepessologia; a Ofiexologia; a Megafraternologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin minipeça do Maximecanismo Multidimensional Interassisten-

cial; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enci-

clopedista; a consciência magnânima; a conscin-trator; a conscin-reboque; a conscin-solução;  

a conscin-problema; a conscin emuladora do melhor; a consciência liberta do autocratismo;  

a consciência permeável;a consciência omninterativa; a consciência omniangular; as consciências 

cobaias evolutivas fora-de-série. 

 

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

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

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

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

educador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante 

existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o para-

percepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuli-

ano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; 

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

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

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

educadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 
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existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sa-

piens interassistentiologus; o Homo sapiens rationalis; o Homo sapiens tachypsychicus; o Homo 

sapiens methodologus; o Homo sapiens catalyticus; o Homo sapiens harmonicus; o Homo sapi-

ens exemplarissimus; o Homo sapiens coadjutor; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens 

tenepessista; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens cosmovisiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: horizontalidade interassistencial inata = o engajamento e a integração do 

assistente em relação ao assistido a partir da similitude inerente e natural de caracteres conscien-

ciais específicos por meio da influência homeostática; horizontalidade interassistencial modulável 

= o engajamento e integração do assistente em relação ao assistido a partir da modulação e da 

focagem multicentralizada de caracteres conscienciais específicos similares por meio da instiga-

ção homeostática. 

 

Culturologia: a cultura da convivialidade fraterna; a cultura do exemplarismo cosmoé-

tico; a cultura da Conscienciometrologia; a cultura da Interassistenciologia. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Interassistenciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 18 conjunturas ou categorias de relações pautadas pela horizontalidade interassistencial sig-

nificativas no âmbito das experimentações sociológicas e conscienciológicas: 

01.  Apoio a voluntários e alunos (AVA). A fusão equipolente cognitiva entre o inter- 

missivista inadaptado e o assistente renovado e reciclado, portador de desajustes pessoais e vi-

vências similares. 

02.  Assistência técnica. As sucessivas alternâncias das manobras técnicas assistenciais 

horizontalizantes e verticalizantes em relação à conscin etologicamente paradoxal. 

03.  Consciência-bússola. O esforço contínuo do comunicador, homem ou mulher, da 

Evoluciologia na aglutinação da massa intermissivista, visando esforços e desempenhos homeos-

táticos das consciências sintônicas. 

04.  Domesticação mútua. A troca de sinais naturais e instintivos emitidos através dos 

comportamentos mútuos afins, evidenciando os mecanismos de reconhecimento e apoio respecti- 

vos das consciências da mesma estirpe. 

05.  Duplismo. A relação horizontalizada reforçadora do trafor operante da conscin ca-

beça energético-parapsíquica da dupla evolutiva em prol de ambos. 

06.  Equipes de saúde. As relações pautadas pela horizontalidade, afinadas pelo mesmo 

diapasão, das equipes multiprofissionais e interdisciplinares na área da saúde. 

07.  Esclarecimento interpares. A assistência mútua entre consciências afins, em posi- 

ções hierárquicas e evolutivas equivalentes. 

08.  Grupo de apoio. Os fatores terapêuticos funcionantes nos grupos de alcoólicos, 

psicóticos e narcóticos anônimos, através da horizontalidade relacional terapêutica, reunidos pela 

similitude das feridas e cicatrizes. 

09.  Infiltração cosmoética. A resolução das pendências do passado potencializando  

a camuflagem assistencial evolutiva. 

10.  Invéxis. O exemplarismo do voluntário da ASSINVÉXIS frente ao jovem recém- 

-chegado à Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI). 

11.  Mateologia. Os pontos de equidependências na relação interassistencial entre a Cons-

ciex Livre (CL) e o Serenão. 

12.  Medicina. A mudança da abordagem médico-paciente da verticalidade impositiva 

para a horizontalidade democrática na tomada de decisões sobre a saúde do paciente. 
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13.  Parapedagogiologia. As inserções cognitivas empáticas e ganchos paradidáticos 

persuasivos cosmoéticos, através da horizontalidade reflexiva, na relação docente-discente. 

14.  Sociopatia. Os limites da impossibilidade da horizontalidade interassistencial à per-

sonalidade psicopática, demarcando o limite da afinidade cognitiva. 

15.  Tenepes. A eficácia interassistencial entre amparador de função e tenepessista pela 

compatibilidade e afinidade construída. 

16.  Terapêutica. A criança portadora de oligofrenia entretendo-se e convivendo, no 

mesmo playground, com crianças saudáveis da mesma faixa etária. 

17.  Visita. O pareamento harmônico e nivelamento da informação franca e apropriada 

do voluntário atuante de Instituição Conscienciocêntrica (IC) em relação ao intermissivista re-

cém-chegado à Cognópolis Conscienciológica. 

18.  Voluntariado. A autodisposição interassistencial para acolher, orientar e encami-

nhar, a partir de manifestações fraternas espontâneas, no auxílio e apoio ao símile. 

 

Profilaxia. Do ponto de vista da Paraprospectivologia, a horizontalidade interassisten-

cial cosmoética, em certas circunstâncias, pode evitar séries de infortúnios paralisantes e reinci-

dências anacrônicas iguais às 11 a seguir, listadas na ordem alfabética, seguidas das respectivas 

posturas assistenciais profiláticas: 

01.  Antagonismos. A habilidade, a perspicácia em modular a apresentação pessoal, 

o olhar, a linguagem corporal e a aproximação no prelúdio da comunicação horizontal. 

02.  Atropelos. A autoconsciência da ignorância e da falta de compostura do assistente 

em querer manter e expor o pique máximo das conquistas evolutivas (autafirmação) em detrimen-

to do acolhimento interassistencial horizontalizante. 

03.  Contrariedades. A candura e a compaixão na condução da equiponderação sinali-

zando o sinergismo catalítico evolutivo, sem o acumpliciamento demagógico com a dor alheia. 

04.  Desacertos. O simples ato de estender a mão no gesto de apoio e auxílio ao outro, 

representando e deflagrando a horizontalidade interatuante entre os pares em crise. 

05.  Equívocos. A horizontalidade ponderativa estabelecendo o diálogo franco e esclare-

cedor rumo ao autodiscernimento maior. 

06.  Erros de abordagem. A pronta exposição da vivência similar com possibilidade de 

retificação pontual e elemento de conexão na evitação dos malentendidos da real intenção do 

assistente. 

07.  Excessos. A operacionalização lúcida da horizontalidade interassistencial sem per-

der de vista a tares, a maior, à frente. 

08.  Incompreensões. A reforma do temperamento difícil obstrutor da horizontalidade 

relacional apreciativa na aquisição de nova oportunidade interassistencial para condição afável 

e benigna. 

09.  Interpretações ambíguas. A exposição gradual e contínua das verpons na operaci-

onalização da horizontalidade interpessoal. 

10.  Omissões. O escaneamento contínuo das possibilidades interassistenciais latentes da 

consciência atilada, fraterna e disponível para estabelecer a horizontalidade interassistencial no 

momento evolutivo. 

11.  Peremptoriedades. A horizontalidade argumentativa coletiva enunciada pela soma 

das abordagens heterogêneas, sinérgicas e cosmoéticas das conscins presentes, aliviando o diálo-

go solo. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a horizontalidade interassistencial, indicados para a ex-

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

ressados: 
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01.  Antagonismologia  sadia:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

02.  Antimodelo:  Paradigmologia;  Homeostático. 

03.  Assistência  inegoica:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

04.  Assistência  sem  retorno:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

05.  Convivência  nociva:  Conviviologia;  Nosográfico. 

06.  Esclarecimento  interpares:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

07.  Homologia  conscienciológica:  Pesquisologia;  Neutro. 

08.  Indução  interconsciencial:  Conviviologia;  Neutro. 

09.  Interassistenciologia:  Conviviologia;  Homeostático. 

10.  Modelo  contíguo:  Autevoluciologia;  Neutro. 

11.  Oportunidade  de  ajudar:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

12.  Perfilologia:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

13.  Princípio  da  empatia  evolutiva:  Evoluciologia;  Neutro. 

14.  Princípio  do  exemplarismo  pessoal:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

15.  Síntese  caracterial:  Perfilologia;  Neutro. 

 

A  HORIZONTALIDADE  INTERASSISTENCIAL  É  RECURSO 
ÚTIL  PARA  A  CONJUGAÇÃO  DOS  OPOSTOS  NAS  RELA-
ÇÕES  CONSCIENCIAIS,  INSERINDO  EQUILÍBRIO,  HARMO-
NIA  E  REFLEXÃO  A  PARTIR  DA  EMPATIA  DOS  AFINS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já se conscientizou da funcionalidade e dos re-

cursos necessários para estabelecer a horizontalidade interassistencial nas relações pessoais? Des-

de quando? 

 

L. F. 
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H O S T I L I D A D E    RE P R I M I D A  
( P S I C O S S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A hostilidade reprimida é o estado ou condição de agressividade ou rivali-

dade recalcada, represada, contida, encoberta, oculta, não manifesta ou mascarada, da conscin ou 

da consciex, explicitação de imaturidade psicossomática, antifraternismo e autassedialidade fran-

ca, criando ambiente favorável para a assedialidade interconsciencial. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo hostilidade vem do idioma Latim, hostilitas, “sentimentos hostis”, 

e este de hostilis, “do inimigo; inimigo”. Surgiu no Século XVII. O vocábulo reprimir procede do 

idioma Latim, reprimere, “recuar; suster; reter; fazer cessar; reprimir; repelir”. Apareceu no Sécu-

lo XV. 

Sinonimologia: 1.  Aspereza reprimida; dureza represada; rigidez contida. 2.  Agressivi-

dade contida. 3.  Antagonismo oculto. 4.  Desavença encoberta. 5.  Conflito surdo. 6.  Antipatia 

controlada. 7.  Zanga comedida. 8.  Rivalidade retraída. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 8 cognatos derivados do vocábulo hostilidade: 

hoste; hostil; hostilização; hostilizado; hostilizador; hostilizante; hostilizar; hostilizável. 

Neologia. As duas expressões compostas mini-hostilidade reprimida e maxi-hostilidade 

reprimida são neologismos técnicos da Psicossomatologia. 

Antonimologia: 01.  Acolhimento franco. 02.  Cordialidade sincera. 03.  Gentileza ex-

plícita. 04.  Beneficiência natural. 05.  Altruísmo espontâneo. 06.  Simpatia verdadeira. 07.  Bon-

dade autêntica. 08.  Efusividade genuína. 09.  Acordo desvelado. 10.  Amizade expressiva; frater-

nidade evidente. 

Estrangeirismologia: a persona non grata; o misunderstanding; o fight or flight; a ca-

sus bell; o raptus; o mala leche (mau humor crônico); o Spaltung; o anger-in; a visão dicotômica 

e preconceituosa ingroup / outgroup. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto à emocionalidade imatura. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Hostilidade re-

primida: autointoxicação. 

Coloquiologia. Eis 4 expressões populares sobre a hostilidade reprimida: – o fato de ter 

pavio curto; a pessoa esquentada; há brasa embaixo das cinzas; a agenda oculta; o tempo- 

-quente. 

Citaciologia: – Quem vive em paz consigo próprio não aborrece os demais (Emilio Mi-

ray Lopez, 1896–1964). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal hostil; os misopensenes; a misopensenidade; os 

monopensenes; a monopensenidade; os odiopensenes; a odiopensenidade; os patopensenes; a pa-

topensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os esquizopensenes; a esquizopensenidade; 

os ictopensenes; a ictopensenidade; os raptopensenes; a raptopensenidade; os toxopensenes; a to-

xopensenidade; os baratropensenes; a baratropensenidade; os bagulhos autopensênicos. 

 

Fatologia: a hostilidade reprimida; o orgulho disfarçado; a frieza moderada; a desconsi-

deração; a picuinha; o desprezo; a rejeição; o ressentimento; o rancor; a enzona; a constância e in-

tensidade da repressão emocional regulando o possível grau de hostilidade; a ação reativa anticos-

moética; a tendência espontaneamente antagônica; a opinião contrária velada; a autassedialidade 

latente predispondo a heterassedialidade; a animosidade represada; a susceptibilidade afetiva;  

o comportamento reticente cheio de mágoas; a irritabilidade como sinal visível da raiva contida;  
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o ato de falar mal pelas costas; a triangulação patológica; a humildade na condição de máscara da 

pessoa carrasca (demagogia religiosa); o subcérebro abdominal; o sequestro emocional; os aces-

sos de fúria; o fato de a amígdala ser o centro do medo e da cólera no cérebro; o olhar repressor;  

o ato de virar o rosto ou dar as costas frente ao desafeto; a desavença; a divergência; o desentrosa-

mento; a dissidência; a insociabilidade; a competitividade; a rivalidade; a concorrência; a belico-

sidade; a desconfiança; a hostilidade mútua; a hostilidade intra e intergrupal; o rechaço intercons-

ciencial; o convívio patológico; o bairrismo; o racismo; o misoneísmo; as rixas; os padrões pato-

lógicos do comportamento materno; as cobranças excessivas dos pais quanto ao bom desempenho 

escolar dos filhos; a cisão entre a intra e a interconsciencialidade; a falta de resiliência conscien-

cial; o uso de band-aids psicológicos para restaurar a autestima ferida; o ato de engolir sapo  

(e não conseguir digerir); a vulnerabilidade por trás da hostilidade; o padrão de personalidade tipo  

A (com tendência a cardiopatias); a acídia na condição de pré-depressão; a agressividade manifes-

ta ou contida reduzindo a atividade imunológica e aumentando o risco de morte por problemas 

cardiovasculares; o excesso de secreção de cortisol, o hormônio do estresse; a alteração genética 

relacionada à produção ou absorção da serotonina associada a expressão de emoções negativas 

tais como a raiva, a depressão, a agressividade e a impulsividade; o travamento da consecução da 

proéxis; a couraça muscular; os mecanismos de alívio da tensão físico-emocional; o ato de refletir 

sobre a reação hipersensível às interações conscienciais na condição de fio condutor à queixa an-

tiga, enraizada, real e oculta; o estímulo à competitividade e ao individualismo na sociedade 

atual; o capitalismo selvagem; o ato de demudar a hostilidade em simpatia; a autorreeducação 

conviviológica; a reconciliação; a ação proativa; o ato de abrir mão de ter razão e de fazer justiça 

pelas próprias mãos; a conjugação de esforços; a parceria; a solidariedade; o altruísmo; a interas-

sistencialidade. 

 

Parafatologia: a ausência da instalação do estado vibracional (EV) profilático; a insensi-

bilidade bioenergética; a falta de desassim gerando irritações ocasionais; as exteriorizações ener-

géticas malévolas; a incitação à hostilidade pelos assediadores extrafísicos; a interprisão grupo-

cármica; as inimizades de retrovidas (retrocompanhias); as energias conscienciais desequilibradas 

(ectoplasma) emanadas da agressividade reprimida do(a) adolescente-epicentro utilizadas pelos 

assediadores no fenômeno parapsíquico do poltergeist; a supremacia do psicossoma; o acidente 

de percurso parapsíquico; a macro-PK destrutiva; a tenepes como prática terapêutica promovedo-

ra do autoconhecimento e ressignificação do passado emocional. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo patológico raiva-assédio. 

Principiologia: o princípio anticosmoético de talião; o princípio da inseparabilidade 

grupocármica; o princípio de ação e reação; a falta do princípio da convivialidade sadia. 

Codigologia: a ausência ou a falta de teática quanto ao código pessoal de Cosmoética 

(CPC). 

Teoriologia: a teoria da dupla vinculação ou elo duplo; a teoria da evolução conscien-

cial em grupo; as teorias da personalidade autoritária e do bode expiatório explicando o precon-

ceito e a discriminação do ponto de vista intraconsciencial. 

Tecnologia: a técnica da tábula rasa consciencial; as técnicas da Higiene Consciencial; 

a técnica da relaxação muscular progressiva (RMP); a técnica do exercício aeróbico associado 

ao de resistência (musculação); a técnica do estado vibracional (EV); a técnica da lexicoterapia;  

a técnica da tenepes. 

Voluntariologia: o voluntariado interassistencial como técnica de pacificação íntima. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório 

conscienciológico da Autorretrocogniciologia; o laboratório conscienciológico da imobilidade 

física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico do estado vibracional (EV); o laboratório 

conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenolo-

gia; o laboratório consciencial da Autoconscienciometrologia. 
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Colegiologia: o Colégio Invisível da Psicossomatologia; o Colégio Invisível da Holosso-

matologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia;  

o Colégio Invisível da Conviviologia. 

Efeitologia: o efeito pêndulo da repressão; o efeito colateral do enfrentamento da ad-

versidade; o efeito relaxante pós-esforço físico; os efeitos marcantes do comportamento parental 

no desenvolvimento emocional da criança; os efeitos bioquímicos irritadiços do álcool-nicotina-

cafeína-açúcar. 

Neossinapsologia: as neossinapses tenepessológicas na condição de cirurgia ortopensê-

nica a partir do princípio ―não pensenizar mal dos outros‖. 

Ciclologia: o ciclo de ofensas; o ciclo vicioso do medo; o ciclo alternante e vingativo ví-

tima-algoz; o ciclo amor-ódio; o ciclo vicioso sedentarismo–má alimentação–alto nível de estres-

se; o ciclo comatoso da inatividade; o ciclo família psicossomática–doença psicossomática. 

Enumerologia: a mágoa camuflada; a raiva mascarada; a ojeriza dissimulada; a ira re-

presada; o ódio surdo; o desprezo velado; a cólera branca. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio autoimperdoador-hetero-

perdoador; o binômio rivalidade-hostilidade; o binômio controverso ansiedade-depressão;  

o binômio genético depressão-estresse; o binômio saúde-doença; a depressão como resultante da 

repressão do binômio vergonha-culpa. 

Interaciologia: a interação ambígua ou hostil mãe-filho(a); a interação psicopatológica 

hostilidade reprimida–vergonha; a interação psicopatológica hostilidade reprimida–culpa; a in-

teração complexa temperamento-personalidade-humor; a interação depressão–doenças cardio-

vasculares; a interação raiva suprimida–insônia; a interação hostilidade reprimida–história re-

primida. 

Crescendologia: o crescendo nosográfico irritabilidade-agressividade-hostilidade;  

o crescendo defensivo medo-ira; o crescendo patológico ironia-sarcasmo-escárnio; o crescendo 

psicopatológico frustração-agressão; o crescendo conflito pontual–conflito generalizado; o cres-

cendo reivindicação-cólera; o crescendo patológico desgosto-melin-melex. 

Trinomiologia: o trinômio retrocognição-regurgitação-ruminação; o trinômio Parage-

nética-Genética-Mesologia; o trinômio temperamento monárquico–temperamento belicista–tem-

peramento religioso refletido em retroposturas; as fases do estresse a partir do trinômio alarme- 

-resistência-exaustão; o trinômio boato-fofoca-intriga; o trinômio frustração física–frustração 

emocional–frustração existencial; o trinômio estereótipo-preconceito-discriminação; o trinômio 

gratidão-perdão-autorreflexão. 

Polinomiologia: o polinômio maltrato físico–maltrato emocional–maltrato por negli-

gência e abandono–maltrato na condição de testemunha de violência–abuso sexual em relação às 

crianças e adolescentes; o polinômio nosográfico tristeza–sintoma depressivo–síndrome depres-

siva–depressão; o polinômio distorção perceptiva–distorção parapsíquica–distorção cognitiva– 

–distorção mnemônica; o polinômio autassédio latente–raiva reprimida–esquiva convivencial– 

–omissão deficitária; o polinômio das emoções primárias medo-felicidade-cólera-tristeza. 

Antagonismologia: o antagonismo acolhimento / hostilidade; o antagonismo bom hu-

mor / mau humor; o antagonismo cabeça fria / cabeça quente; o antagonismo hospitalidade  

/ hostilidade; o antagonismo simpatia / antipatia; o antagonismo satisfação benévola / satisfação 

malévola; o antagonismo chispa discernidora / chispa colérica; o antagonismo razão / emoção. 

Paradoxologia: o paradoxo sociopático da ira mascarada pela pseudosserenidade;  

o paradoxo ―saber reprimir 1 minuto de cólera   economizar 1 s culo de arrependimento‖. 

Politicologia: a política belicista da guerra fria; a política anticosmoética da conspiração. 

Legislogia: a lei do carma. 

Fobiologia: a xenofobia; a homofobia; a neofobia; a fobofobia; a querofobia; a uiofobia; 

a autocriticofobia. 

Sindromologia: a hostilidade reprimida na condição de etapa da autocura da síndrome 

de justiceiro; a síndrome do ansiosismo; a síndrome da autovitimização; a síndrome da criança 

maltratada ou espancada; a síndrome da abelha rainha; a síndrome da raiva intermitente; a sín-

drome do reino perdido (ex-monarca); a síndrome do sapo cozido (boiling frog). 
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Mitologia: o mito de a raiva ser determinada bioquimicamente; o mito de a agressivi-

dade ser instintiva no ser humano; o mito de a frustração invariavelmente anteceder a agressão; 

o mito de a liberação da raiva ser sinal de saúde mental. 

Holotecologia: a nosoteca; a conflitoteca; a psicossomatoteca; a psicoteca; a psicolo-

goteca; a convivioteca; a socioteca; a consciencioterapeutoteca. 

Interdisciplinologia: a Psicossomatologia; a Cardiochacrologia; a Parapatologia; a Para-

geneticologia; a Psicopatologia; a Psiquiatria; a Psiconeuroendocrinoimunologia; a Autoconscien-

ciometria; a Consciencioterapia; a Interprisiologia; a Grupocarmologia; a Conviviologia; a Auto-

discernimentologia; a Decidologia; a Recexologia; a Priorologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a personalidade hostil; as consbéis; as consréus órfãs; as consréus atratoras 

de acidentes; as consréus sociopatas; a conscin antipática; a conscin assediadora; a conscin asse-

diada satélite de assediador; a consciex assediadora; a consciex satélite de assediador; o persona-

gem infantil Zangado; a dupla repressor-reprimido. 

 

Masculinologia: o revoltado; o rebelde sem causa; o canceroso; o cardiopata; o deprimi-

do; o distímico ou o “aristocrata do sofrer”; o hipertenso; o critiqueiro; o raivoso; o briguento. 

 

Femininologia: a revoltada; a rebelde sem causa; a cancerosa; a cardiopata; a deprimida; 

a distímica ou a “aristocrata do sofrer”; a hipertensa; a critiqueira; a raivosa; a briguenta. 

 

Hominologia: o Homo sapiens conflictuosus; o Homo sapiens antipathicus; o Homo sa-

piens frustratus; o Homo sapiens competitor; o Homo sapiens consreu; o Homo sapiens bellico-

sus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens aprioristicus; o Homo sapiens vulgaris. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: a mini-hostilidade reprimida = a irritação ocasional; a maxi-hostilidade 

reprimida = os surtos frequentes (crônicos) de irritação. 

 

Culturologia: os idiotismos culturais; a cultura espanhola do cabreo (chateação). 

 

Etiologia. A hostilidade reprimida é manifestação psicossomática desenvolvida a partir 

de raízes na interação paragenética-genética associada ao convívio patológico (Retromesologia  

e Mesologia atual). 

Belicismo. A hostilidade reprimida pode ser dirigida a si mesmo ou ao outro. Quando di-

recionada a si mesmo desencadeia a depressão (Autobelicismo) e quando direcionada ao outro ge-

ra a inimizade e a guerra (Heterobelicismo). 

Raiva. A hostilidade reprimida nasce de pensenes raivosos, a partir de condições estres-

santes (excitação dolorosa), no âmbito dos afetos (medo, perda, mágoa, culpa, vergonha), da 

sensação somática (dor física, afobação, tensão muscular, fadiga), das frustrações (necessidades, 

desejos e valores bloqueados) e das ameaças (sentir-se controlado, sem o direito de colocar 

limites, sentir-se abandonado). 

Repressão. A repressão é estratégia de defesa fundamentada no afastamento ou exclusão 

da consciência do evento, ideia ou percepção penosa ou desagradável, provocadora de ansiedade,  

e impedidora, dessa forma, de qualquer mobilização possível desse processo. 

 

Taxologia. Eis, em ordem alfabética, 13 tipos de repressões, passíveis de gerar hostilida-

de reprimida: 

01.  Repressão comunicacional: a Erística; o argumentum ad hominem; a censura. 

02.  Repressão econômica: o boicote; o embargo; o desemprego. 
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03.  Repressão escolar: o magister dixit; a violência interpares (bullying); a palmatória. 

04.  Repressão étnica: a escravidão; o racismo; o nazismo; o antissemitismo; a eugenia. 

05.  Repressão familiar: a violência doméstica; a pedofilia; a vendeta; o cérbero do lar. 

06.  Repressão intelectual: o Index Librorum Prohibitorum; a abordagem teórica única; 

a apriorismose ideológica. 

07.  Repressão militar: a tortura; a lavagem subcerebral; a guerra intestina. 

08.  Repressão parapsíquica: os condicionamentos materialistas e religiosos; as paraci-

rurgias para bloquear o parapsiquismo. 

09.  Repressão política: a ditadura; o comunismo; o fascismo; a guerra fria. 

10.  Repressão profissional: o boicote; o assédio moral (mobbing); a rivalidade; a guer-

ra de nervos; a concorrência desleal. 

11.  Repressão religiosa: a clausura dos mosteiros e conventos; as perseguições; as 

“guerras santas”. 

12.  Repressão sexual: o machismo; o femismo; a homofobia; o celibato. 

13.  Repressão social: o clima de insegurança pública; o exílio; o estado de sítio. 

 

Hipótese. Por outro lado, de acordo com os estudos da Seriexologia, levanta-se a hipóte-

se de os mecanismos aplicados da lei de causa e efeito ou da lei do carma em múltiplas existên-

cias sob as consciências ainda imaturas e incautas sejam vivenciados a partir da reação da hostili-

dade reprimida, compondo elemento do complexo funcionamento emocional, por exemplo, nes-

sas 6 condições seriexológicas: 

1.  Mudança de condição econômica (Intrafisicologia). 

2.  Mudança de etnia (Universalismologia). 

3.  Mudança de gênero (Somatologia). 

4.  Mudança de papel social (Grupocarmologia). 

5.  Mudança de Planeta (Transmigraciologia). 

6.  Mudança de soma (Geneticologia). 

 

Insatisfação. Essas mudanças caracterizam-se como oportunidades de reciclagem intra-

consciencial (recin), porém são interpretadas pela consciência imatura negativamente, ao modo de 

insatisfação íntima constante ou frustrações (Autoconflitologia Latente). 

 

Escala. De acordo com a Parapatologia, eis proposta de escala de condutas agressivas, 

com 6 patamares, em ordem crescente de intensidade: 

1.  Exaltação: a reação impulsiva; o enfrentamento decidido da situação; o nervosismo 

inicial. 

2.  Protesto: o protesto íntimo frente às resistências conflitivas; o ato de sentir-se ofendi-

do; a surpresa perante a falta de compreensão esperada. 

3.  Rebelião: a sensação de calor; a vasodilatação e o enrubescimento facial e auricular; 

a contra-ofensiva do ofendido. 

4.  Ira: a reação mais violenta e nociva em comparação ao motivo do aborrecimento;  

o estar zangado, enfadado ou irritado; o início da perda de controle das palavras e a medida dos 

atos. 

5.  Raiva: o ato de perder o controle; os efeitos imprevisíveis da raiva; as forças internas 

conduzindo até o assassinato. 

6.  Fúria: a perda total do controle dos atos, da consciência ou percepção dos mesmos;  

o ataque ao objeto da ira assim como objetos neutros e a si próprio; o assassinato seguido de auto-

cídio. 

 

Disfarces. No tocante à Parassemiologia, a hostilidade reprimida pode aparecer disfar-

çada em 5 tipos de posturas, dispostas em ordem alfabética: 

1.  Crítica anticosmoética: a inveja; a zelotipia; a competitividade; a auto e heterocrítica 

distorcida; o ato de dar indiretas; o ato de pisar no pé de alguém. 
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2.  Ironia: a crítica sádica e perversa; a humilhação do adversário; a dissimulação da 

agressão. 

3.  Justiça: a vingança; os prejuízos justificados; a reivindicação de direitos pessoais. 

4.  Sarcasmo: os comentários jocosos; a ridicularização de temas sérios; o humor negro; 

o Schadenfreude. 

5.  Soberba: os ademanes altaneiros; a atitude depreciativa; a supercompensação do fra-

casso pessoal; o nariz empinado. 

 

Desrepressão. Pela Autoconscienciometria, a solução para a condição da hostilidade 

reprimida é o striptease consciencial realizado pela técnica da conscin-cobaia. 

Prevenção. Sob a ótica da Paraprofilaxia, o autoconhecimento, o bom humor, a higiene 

consciencial e a vivência do binômio hábitos sadios–rotinas úteis podem atuar na paraprofilaxia 

da hostilidade reprimida. 

 

Terapeuticologia. Eis, a seguir, na ordem alfabética, 6 possíveis ações terapêuticas: 

1.  Assertividade: o treino da assertividade (expressão das emoções de modo menos 

agressivo). 

2.  Autopensenes: o diário da autopensenidade visando identificar e renovar pensenes 

negativos automáticos e distorções cognitivas. 

3.  Autorreflexão: a reflexão isolada promovendo intenso diálogo interno. 

4.  Pets: o cuidado de animais domésticos trocando afeto regularmente. 

5.  Prazer: o aumento de atividades diárias prazerosas. 

6.  Tenepes: as práticas interassistenciais da tenepes. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a hostilidade reprimida, indicados para a expansão das 

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

01.  Acídia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Conflituosidade:  Conflitologia;  Nosográfico. 

03.  Desafeição:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04.  Desamarração:  Conviviologia;  Neutro. 

05.  Frustração:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

06.  Interassedialidade:  Grupocarmologia;  Nosográfico. 

07.  Interprisiologia:  Grupocarmologia;  Nosográfico. 

08.  Preconceito:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Racismo: Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Raiva:  Parapatologia;  Nosográfico. 

11.  Resiliência  consciencial:  Holomaturologia;  Neutro. 

12.  Satisfação  malévola:  Parapatologia;  Nosográfico. 

13.  Saúde  emocional:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

14.  Saúde  mental:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

15.  Xenofobia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

O  PERCENTUAL  DE  HOSTILIDADE  REPRIMIDA  INDICA   
O  NÍVEL  DE  BELICOSIDADE  E  ASSEDIALIDADE  PESSOAL.  
DEMUDAR  HOSTILIDADE  REPRIMIDA  EM  INTERASSISTEN-

CIALIDADE  LÚCIDA  PROMOVE  A  PACIFICAÇÃO  ÍNTIMA. 
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Questionologia. Quais circunstâncias ainda irritam você, leitor ou leitora? Qual percen-

tual de hostilidade reprimida ainda possui? 
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H U M O R    HO M E O S T Á T I C O  
( H O L O M A T U R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 
 

Definologia. O humor homeostático é o estado consciencial de equilíbrio manifesto pelo 

ânimo, disposição e temperamento positivo, maduro, da consciência (conscin ou consciex), com-

pondo holopensene sadio e cosmoético, permitindo-lhe conhecer a realidade e focar no melhor 

dos seres vivos, objetos, fatos e parafatos do cotidiano, favorecendo a empatia, a convivência 

(proxêmica), a criatividade e o aproveitamento máximo das oportunidades interassistenciais. 

Tematologia.  Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo humor provém do idioma Latim, humor, “líquido; fluido; serosida-

de do corpo; linfa”. Apareceu no Século XIII. O primeiro elemento de composição homeo deriva 

do idioma Grego, hómoios, “semelhante; da mesma natureza”. Surgiu, na Linguagem Científica 

Internacional, a partir do Século XIX. O segundo elemento de composição stasia procede do 

mesmo idioma Grego, stásis, “ação de pôr em pé; estabilidade; fixidez”. O sufixo ico vem igual-

mente do idioma Grego, ikós, formador de adjetivos. A palavra homeostático apareceu em 1945. 

Sinonimologia: 01.  Humor conscienciológico; humor cosmoético; humor interassisten-

cial. 02.  Humor equilibrado; humor harmônico; humor impassível; humor imperturbável; humor 

sadio. 03.  Estabilidade emocional; temperamento fleumático. 04.  Bem estar íntimo; eudemonia; 

eutimia. 05.  Bom ânimo; bom humor. 06.  Autocontentamento. 07.  Satisfação benévola. 08.  Pri-

mener. 09.  Anticonflitividade. 10.  Clima intraconsciencial sadio; reação favorável. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 21 cognatos derivados do vocábulo humor: bem- 

-humorada; bem-humorado; bom humor; humorada; humorado; humoral; humoralismo; humora-

lista; humores; humorismo; humorista; humorístico; humorizada; humorizado; humorizar; Hu-

morologia; humorosa; humoroso; mal-humorada; mal-humorado; neo-humorismo. 

Neologia. As 3 expressões compostas humor homeostático, maxi-humor homeostático  

e mega-humor homeostático são neologismos técnicos da Holomaturologia. 

Antonimologia: 01.  Humor sombrio. 02.  Humor amargo; humor negro; humor sar-

cástico. 03.  Temperamento conflitivo. 04.  Instabilidade emocional. 05.  Depressão; desânimo;  

melin. 06.  Apatia; distimia. 07.  Transtorno de humor bipolar. 08.  Satisfação malévola. 09.  Cli-

ma intraconsciencial patológico. 10.  Euforex. 

Estrangeirismologia: o fair play; o Conviviarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscernimento 

quanto à maturidade evolutiva. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Humor: indi-

cador autoconscienciométrico. 

Coloquiologia: o rir para não chorar; a atitude de estar pronto para tudo; o desopilar 

do fígado a partir da gargalhada; o aviso sorria, você está sendo filmado. 

Citaciologia. – Um sorriso é a distância mais curta entre duas pessoas (Victor Borge, 

1909–2000). 

Proverbiologia. Eis 2 provérbios relativos ao tema: – Para estar saudável é preciso rir 

30 vezes ao dia (provérbio chinês). Male gigestia mulla felicitas (a má digestão acaba com qual-

quer felicidade; ditado latino). 

 

II.  Fatuística 
 

Pensenologia: o holopensene pessoal do bom humor; os conviviopensenes; a convivio-

pensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os sociopensenes; a sociopensenidade. 

 

Fatologia: o humor homeostático; a ataraxia; a autorganização; a eliminação das pen-

dências; a organização financeira; o ritmo diário afinado; a regularidade da vida; o equilíbrio 
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emocional cosmoético; a promoção da própria saúde; os hábitos antiestresses; a alimentação sau-

dável; o funcionamento diário dos intestinos; a desintoxicação do fígado; a sexualidade sadia;  

a boa carga de sono; os exercícios físicos regulares; a desintoxicação celular; a profilaxia da 

TPM,  tensão pré-mestrual, a partir da manutenção adequada do holossoma; a funcionalidade do 

bem-estar; a homeostase holossomática; a administração das crises de crescimento; a Higiene 

Consciencial; a intercompreensão; a superação dos imprevistos, surpresas, perdas e fatalidades;  

a resiliência consciencial; a pacificação íntima; o estresse positivo; a eutimia; a eudemonia cos-

moética; a primener; o cipriene; a ação e a reação pacíficas; a refratariedade emocional 

profilática; as heterocríticas cosmoéticas; o acolhimento fraterno; a afetividade madura; a empatia 

interassistencial; a bonomia; o sorriso aberto; as amizades evolutivas; o temperamento temperado; 

o tratamento educado para com todos; a flexibilidade mental; a criatividade; a irreverência; o his-

trionismo pedagógico; os ganchos didáticos bem humorados; a lucidez; a inteligência evolutiva; 

as soluções cosmoéticas; a convivência sadia; a interassistencialidade; a sociabilidade; a autexi-

gência em detrimento das heterexigências; o ato de não pedir mais para si. 

 

Parafatologia: o autodesassédio; o heterodesassédio; o estado vibracional (EV) profilá-

tico; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a assim; a desassim; a prática da tenepes;  

o hábito natural de exteriorizar energias positivas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo maturidade afetiva–discernimento–racionalidade; o si-

nergismo decorrente da harmonização das energias conscienciais (ECs); o sinergismo motiva-

ção–bom humor–eficácia pessoal; o sinergismo paciência-intercompreensão. 

Principiologia: o princípio do ―isso tamb m passa‖; o princípio da empatia evolutiva. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código duplista de Cosmoética 

(CDC); o código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria da verbação. 

Tecnologia: a técnica do sorriso para entrar no Holociclo; a técnica do bom humor di-

dático. 

Voluntariologia: o voluntariado acolhedor nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do EV; o laboratório consciencioló-

gico da Evoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia. 

Efeitologia: o efeito contagiante e profilático do bom humor. 

Ciclologia: a compreensão do ciclo ressoma-dessoma. 

Enumerologia: o sorriso franco; o sorriso meigo; o sorriso fraterno; o sorriso assisten-

cial; o sorriso bem-humorado; o sorriso de orelha a orelha; o sorriso desassediador. 

Binomiologia: o binômio humor homeostático–interassistência cosmoética; o binômio 

temperamento-humor; o binômio hábitos sadios–rotinas úteis; o binômio admiração-discordân-

cia; o binômio autestima-megafraternidade; o binômio doação-recepção; o binômio serenidade- 

-benignidade. 

Interaciologia: a interação racionalidade–bom humor; a interação consciência assis-

tente com humor homeostático–consciência assistida com humor homeostático. 

Crescendologia: o crescendo bom humor–humor homeostático; o crescendo sorriso no 

olhar–abertismo consciencial; o crescendo rapport interassistencial–desassédio; o crescendo vi-

cissitudes-autossuperação-aprendizado. 

Trinomiologia: o trinômio autorganização-equilíbrio-pacificação; o trinômio motiva-

ção-trabalho-lazer; o trinômio humor homeostático–alegria comedida–brandura cosmoética;  

o trinômio energia-simpatia-alegria; o trinômio simpatia-sincronia-sinergia; o trinômio empatia- 

-sincronismo-equilíbrio. 

Antagonismologia: o antagonismo bom humor / mau humor; o antagonismo bem-estar 

/ malestar; o antagonismo abertismo / fechadismo; o antagonismo vida feliz / estresse negativo;  
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o antagonismo satisfação benévola / satisfação malévola; o antagonismo introversão / extrover-

são; o antagonismo rosto harmônico / rugas desarmônicas. 

Politicologia: a cosmoeticocracia; a sociocracia; a conviviocracia; a assistenciocracia. 

Legislogia: as leis racionais da Evoluciologia; a lei da coexistência pacífica da Convi-

viologia. 

Filiologia: a maturofilia; a raciocinofilia; a conviviofilia; a sociofilia. 

Sindromologia: a síndrome de Poliana. 

Holotecologia: a maturoteca; a convivioteca; a comunicoteca; a curiosoteca; a gregario-

teca; a socioteca; a experimentoteca; a assistencioteca; a cosmoeticoteca. 

Interdisciplinologia: a Holomaturologia; a Humorismologia; a Conviviologia; a Paras-

sociologia; a Grupocarmologia; a Temperamentologia; a Perfilologia; a Parassemiologia; a Assis-

tenciologia; a Proxêmica; a Homeostaticologia; a Holossomaticologia; a Cosmoeticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a conscin atratora; a conscin trafor; a conscin large; a isca 

humana lúcida; a conscin madura; a conscin resiliente; o ser desperto; o ser interassistencial; o ser 

cético-otimista-cosmoético (COC). 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o amparador extrafísico; o amparador intrafísico;  

o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o co-

municólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata;  

o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; 

o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existen-

cial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisa-

dor; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o teletertuliano; o verbetólogo; o verbetógra-

fo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o apoiante. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a amparadora extrafísica; a amparadora intrafísica; 

a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a com-

unicóloga; 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 exis-

tencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesqui-

sadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetóloga; a verbetó-

grafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a apoiante. 

 

Hominologia: o Homo sapiens humor; o Homo sapiens homeostaticus; o Homo sapiens 

eudaemones; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens te-

nepessista; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens amicus;  

o Homo sapiens felix; o Homo sapiens orthopensenicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: maxi-humor homeostático = o equilíbrio intraconsciencial diante da pró-

pria dessoma; mega-humor homeostático = a megaeuforização aplicada à interassistencialidade. 

 

Culturologia: a cultura do bom humor. 

 

Efeitos. Segundo a Conviviologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 13 efeitos evo-

lutivos diretos do humor homeostático para a própria consciência e o círculo de convivência pes-

soal: 

01.  Abertismo: a abertura de caminhos. 
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02.  Amizade: a construção de novas amizades evolutivas. 

03.  Criatividade: a captação de neoideias. 

04.  Desassédio: a manutenção do auto e do heterodesassédio. 

05.  Empatia: a afinidade e a empatia com as pessoas. 

07.  Interassistencialidade: a otimização do rapport com os assistidos. 

08.  Leveza: a atitude mais leve diante da vida. 

09.  Otimismo: o desobnubilamento do mentalsoma, permitindo ver o futuro de modo 

otimista. 

11.  Terapia: a recuperação de doentes. 

12.  Trabalho: a ampliação da qualidade de vida no trabalho (QVT). 

13.  Traforismo: o sobrepairamento das dificuldades facilitando enxergar o melhor de 

tudo em qualquer dimensão. 

 

Exemplarismo. O médico norteamericano Patch Adams (1945–), cuja vida transformou- 

-se no filme Patch Adams – o Amor é Contagioso, vivenciou grave crise depressiva aos 16 anos 

de idade devido à dessoma do pai na Guerra da Coreia, ao suicídio de 1 tio querido e ao fato de 

ter sido deixado pela namorada. Tentou o autocídio 3 vezes e resolveu internar-se em clínica psi-

quiátrica, na década de 60, quando tomou duas decisões: utilizar a Medicina para servir à humani-

dade e jamais ter 1 mau dia. Patch ficou famoso pela metodologia inusitada no tratamento a enfer-

mos. Em 1971, fundou o Instituto Gesundheit! com mais 20 amigos, dentre eles 3 médicos, para 

prestar assistência à saúde sem qualquer cobrança financeira. Ele afirma serem o bom humor  

e a esperança ótimos auxiliares no tratamento dos doentes. 

 

Alegria. A Doutores da Alegria, organização sem fins de lucro criada em São Paulo em 

1991, utiliza técnicas circenses com palhaços em hospitais para aumentar a possibilidade de recu-

peração dos doentes. A equipe é formada por atores e dirigida por Wellington Nogueira, brasilei-

ro ex-integrante da Clown Care Unit, grupo criado em 1986, constituído por artistas treinados pa-

ra levar alegria a crianças internadas em hospitais de New York, Estados Unidos. 

 

Desperticidade. A consciência com humor homeostático caminha para alcançar a des-

perticidade. 

 

Terapeuticologia: a risoterapia. 

 

VI.  Acabativa 
 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o humor homeostático, indicados para a expansão das 

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

01.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Amparo  extrafísico:  Assistenciologia;  Homeostático. 

03.  Ataraxia:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

04.  Autocura:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

05.  Autoimunidade  consciencial:  Despertologia;  Homeostático. 

06.  Automotivação:  Psicossomatologia;  Homeostático. 

07.  Cipriene:  Energossomatologia;  Homeostático. 

08.  Conduta  cosmoética:  Conviviologia;  Homeostático. 

09.  Consciência  cosmoética:  Holomaturologia;  Homeostático. 

10.  Crise  de  crescimento:  Recexologia;  Neutro. 

11.  Equilíbrio  mental:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

12.  Eudemonia  cosmoética:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

13.  Eustresse:  Homeostaticologia;  Homeostático. 
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14.  Eutimia:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

15.  Histrionologia:  Comunicologia;  Neutro. 

 

O  HUMOR  HOMEOSTÁTICO  É  DEMONSTRADO  A  PARTIR  

DA  CONSTÂNCIA  DO  REAL  EQUILÍBRIO  ANTE  AS  VICIS-
SITUDES  NATURAIS  DA  VIDA.  URGE  DEFENDER  AS  AU-
TORREAÇÕES  PACÍFICAS  PERANTE  AS  ADVERSIDADES. 

 
Questionologia. Como classifica você, leitor ou leitora, o humor pessoal em escala de  

0 a 5? Você já conquistou a condição regular do humor homeostático? 

 
Filmografia  Específica: 

 
1.  Patch Adams: O Amor é Contagioso. Título original: Patch Adams. País: EUA. Data: 1998. Duração: 

114 min. Gênero: Drama. Idade (censura): Livre. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Espanhol; Inglês; & Por-

tuguês (em DVD). Direção: Tom Shadyac. Elenco: Robin Willians; Daniel London; Monica Potter; Philip Seymour 
Hoffman; Bob Gunton; Josef Sommer; Irma P. Hall; Lee MacCain; Harve Presnell; Daniela Kuhn; Peter Coyote; James 

Greene; Michael Jeter; Harold Gould. Produção: Mike Farrel; Barry Kemp; Marvin Minoff e Charles Newirth. Desenho 

de Produção: Linda DeScenna. Direção de Arte: James Nedza. Roteiro: Steve Oedekerk, com base na obra “Patch 
Adams” de Patch Adams e Maureen Mylander. Fotografia: Phedon Papamichael. Música: Marc Shaiman. Montagem: 

Don Zimmmerman. Figurino: Judy L. Ruskin. Cenografia: Ric McElvin. Efeitos Especiais: Sony Pictures Imageworks. 
Companhia: Universal Pictures / UIP. Sinopse: Em 1969, após tentar se suicidar, Hunter Adams (Robin Williams) vo-

luntariamente se interna em sanatório. Ao ajudar outros internos, percebe a vocação médica para poder ajudar as pessoas  

e sai da instituição para entrar na faculdade de medicina. Fica famoso por métodos poucos convencionais no tratamento de 
enfermos. 
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I D E A L    E X I S T E N C I A L  
( I N T R A F I S I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O ideal existencial é o ato ou efeito de tornar a vida humana, no estado da 

vigília fisica ordinária, melhor e mais satisfatória em comparação com toda aspiração ou sonho 

dourado de consumo anterior da conscin lúcida. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo ideal procede do idioma Latim, idealis, “ideal”. Surgiu em 1   .  

O vocábulo existencial deriva do idioma Latim Tardio, existentialis, “existencial”, de existere, 

“aparecer; nascer; deixar-se ver; mostrar-se; apresentar-se; existir; ser; ter existência real”. Apare-

ceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Ideal da existência. 2.  Ideal de vida. 3.  Melhor existencial. 4.  Máxi-

mo existencial. 5.  Priorização existencial. 6.  Existência superlativa. 

Neologia. As 3 expressões compostas ideal existencial mínimo, ideal existencial media-

no e ideal existencial máximo são neologismos técnicos da Intrafisicologia. 

Antonimologia: 1.  Pior existencial. 2.  Péssimo existencial. 3.  Despriorização existen-

cial. 4.  Existência deficitária. 

Estrangeirismologia: o Evolutionarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade das priorizações evolutivas. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autoproéxis lúcida; os reciclopensenes; a reci-

clopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os conviviopensenes; a convivio-

pensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os orto-

pensenes; a ortopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os parapensenes; a para-

pensenidade; os prospectopensenes; a prospectopensenidade. 

 

Fatologia: o ideal existencial; a exequibilidade das realizações pessoais; a autovivência 

acima das teorizações; a hipótese de a Conscienciologia ser o eixo ideal da existência intrafísica; 

a Cosmoética da vida ideal; a Priorologia da vida ideal; o aproveitamento ideal do tempo e do 

espaço; a forma ideal para resguardar o conteúdo ideal da megagescon escrita; a assistência ta-

rística inegoica como sendo a assistência ideal; o ato inteligente de tornar realidade as realizações 

existenciais mais idealizadas; o autesforço ideal; a vida ideal racionalizada; a profissão ideal de 

ensinar ou lecionar; o ideal na vida intrafísica não sendo a modéstia e nem o cabotinismo, mas  

a vivência permanente da verbação pessoal; o repertório de oportunidades oferecido pela vida 

contemporânea; a escolha pessoal do projeto de vida; as influências da época, lugar, cultura e so-

ciedade na valorização coletiva de certos ideais na vida; as diferentes concepções sobre qualidade 

de vida; a preparação dos recursos úteis ao alcance do objetivo almejado; o alinhamento das me-

tas cotidianas ao megafoco pessoal; o empenho inteligente pela vida longa, saudável e prolífica. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; a amizade ideal com o evoluciólogo do grupocarma; a fidelidade 

aos ideais existenciais traçados na intermissividade lúcida. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo interesses-aptidões. 
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Principiologia: o princípio da descrença; os princípios orientadores definidos para  

a própria existência; o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio do exemplarismo 

pessoal (PEP); 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 men-

talsomático; o princípio tarístico do autesclarecimento; o princípio da perseverança autopesqui-

sística; o princípio da autodisciplina evolutiva; o princípio da qualificação da qualidade; o prin-

cípio fundamental da acuidade nas priorizações; o princípio da autocrítica cosmoética; o princí-

pio da autodesassedialidade. 

Codigologia: os ideais existenciais depurados no código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da inseparabilidade grupocármica. 

Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente. 

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 Despertologia; o laboratório conscienciológico da Autocons-

cienciometrologia; o laboratório conscienciológico da autorganização. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Conscienciólogos; o Colégio Invisível da Intrafisi-

cologia. 

Efeitologia: os efeitos potencializadores da convergência dos esforços na conquista de 

ideais existenciais autevolutivos. 

Ciclologia: o ciclo operativo dos ideais factíveis diante dos desafios evolutivos; o ciclo 

ascendente ideal invéxis-duplismo-EV-tenepes-ofiex-desperticidade-compléxis; o ciclo da autefi-

cácia aspirações-realizações. 

Enumerologia: a disponibilidade ideal; a opção ideal; a vivência ideal; a cotidianidade 

ideal; a tarefa ideal; a pesquisa ideal; o desempenho ideal. A autorresolução acertada; a autorre-

solução refletida; a autorresolução racional; a autorresolução madura; a autorresolução lógica;  

a autorresolução máxima; a autorresolução ideal. A existência possível; a docência factível;  

a parceria exequível; a interassistencialidade vivenciável; a paraperceptibilidade exemplificável;  

a megagescon materializável; a autoproéxis otimizável. Os ideais existenciais reconstruídos no 

Curso Intermissivo pré-ressomático; os ideais existenciais definidos precocemente na inversão 

existencial; os ideais existenciais reformulados na reciclagem existencial; os ideais existenciais 

vislumbrados no extrapolacionismo evolutivo; os ideais existenciais compartilhados sinergetica-

mente na dupla evolutiva; os ideais existenciais conquistados no completismo existencial; os 

ideais existenciais expandidos na maximoratória existencial. 

Binomiologia: o binômio valor real–valor ideal; a autocoerência evidenciada no binô-

mio ideais existenciais–conduta pessoal. 

Interaciologia: a interação evolução pessoal–holopensene ideal; a interação ideal pé- 

-de-meia–pesquisa independente. 

Crescendologia: o crescendo pessoal preferível-ideal; o crescendo compléxis-reproéxis- 

-maximoréxis-maxicompléxis. 

Trinomiologia: o trinômio ideal megatrafor pessoal–megafoco pessoal–materpensene 

pessoal. 

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

ma; o polinômio curto prazo–médio prazo–longo prazo–longuíssimo prazo. 

Antagonismologia: o antagonismo ideal factível / autoidealização fantasiosa; o antago-

nismo autoimagem real / autoimagem idealizada; o antagonismo existência real / existência idea-

lizada; o antagonismo livre arbítrio / determinismo; o antagonismo insistir / desistir; o antago-

nismo autorrealização / frustração; o antagonismo vida boa / boavidismo; o antagonismo preço 

autevolutivo / zona de conforto. 

Paradoxologia: o paradoxo cosmoético da defesa dos próprios ideais respeitando os 

ideais alheios. 
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Politicologia: a lucidocracia; a cognocracia; a conscienciocracia; a evoluciocracia;  

a proexocracia; a cosmoeticocracia; a democracia. Os mártires criados por ideais políticos de to-

dos os tempos. 

Legislogia: a lei do maior esforço cognitivo aplicada à autolucidez em tornar possível  

o idealizado;; a leis da sobrevivência humana. 

Filiologia: a decidofilia; a evoluciofilia; a neofilia; a proexofilia; a ortofilia; a conscien-

ciofilia; a cienciofilia. 

Sindromologia: os ideais existenciais efêmeros na síndrome da dispersão consciencial; 

a indefinição existencial na síndrome da decidofobia. 

Mitologia: o mito da felicidade; os mitos ilusórios por detrás dos sonhos de consumo;  

o mito da realização plena. 

Holotecologia: a ressomatoteca; a cosmoeticoteca; a intelectoteca; a mentalsomatoteca; 

a ciencioteca; a evolucioteca; a cognoteca. 

Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Autoproexologia; a Fatologia; a Autopesqui-

sologia; a Evoluciologia; a Cosmoeticologia; a Interassistenciologia; a Maximologia; a Superlati-

vologia; a Holomaturologia; a Autodiscernimentologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista; a conscin idealista; a conscin interlocutora ideal. 

 

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

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

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

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

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

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

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

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

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

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

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens idealis; o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens 

irretocabilis; o Homo sapiens lucidologus; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens 

cosmovisiologus; o Homo sapiens polymatha; o Homo sapiens polyedricus; o Homo sapiens des-

pertus; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens systemata; o Homo sapiens autoperquisitor;  

o Homo sapiens scientificus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: ideal existencial mínimo = a prática diária da tenepes; ideal existencial 

mediano = a consecução do compléxis; ideal existencial máximo = a conquista da condição da 

autodesperticidade. 
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Culturologia: a cultura do sentido da vida; a multicultura do idealismo consciencioló-

gico. 

 

Tabelologia. Sob a ótica da Intrafisicologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, a ta-

bela com o confronto de 7 conceitos entre o ideal e a insuficiência quanto à existência humana 

pessoal: 

 

Tabela  –  Confronto  Ideal  /  Insuficiência 

 

N
os

 Ideal Insuficiência 

1. Determinações Indeterminações 

2. Ideais Idealizações 

3. Realidades Irrealizações 

4. Feitos Defeitos 

5. Máximos Mínimos 

6. Melhorias Piorias 

7. Fatos Ficções 

 

Taxologia. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 categorias de ideais existenciais 

diferentes e próprios para as reflexões e escolhas da conscin lúcida: 

01.  Ideal existencial artístico: o binômio fama-aplausos. 

02.  Ideal existencial autevolutivo: o trinômio ofiex-compléxis-desperticidade. 

03.  Ideal existencial autocorrupto: o binômio facilidades-mesmices. 

04.  Ideal existencial consensual: o trinômio liberdade–afetividade–qualidade de vida. 

05.  Ideal existencial consumista: o binômio luxo-ostentação. 

06.  Ideal existencial egocêntrico: o trinômio sexo-dinheiro-poder. 

07.  Ideal existencial holofilosófico: o trinômio senso universalista–autocosmoética vi-

vida–megafraternidade teática. 

08.  Ideal existencial imaturo: o binômio ludicidade–irresponsabilidade. 

09.  Ideal existencial intelectual: o trinômio acervo cognitivo útil–atilamento mnemôni-

co–produção heurística. 

10.  Ideal existencial intraconsciencial: o trinômio eutimia-eumatia-cosmovisão. 

11.  Ideal existencial somático: o trinômio saúde–conforto–bem-estar. 

12.  Ideal existencial vital: o trinômio ar puro–água limpa–alimento nutritivo. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o ideal existencial, indicados para a expansão das aborda-

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

01.  Abordagem  máxima:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

02.  Amplitude  autopensênica:  Proexologia;  Homeostático. 

03.  Atitude  irretocável:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

04.  Autoparapercepciologia  ideal:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

05.  Autopensene  prioritário:  Autopensenologia;  Homeostático. 

06.  Clímax  existencial:  Ressomatologia;  Homeostático. 

07.  Dia  da  arrumação:  Recexologia;  Homeostático. 

08.  Dia  matemático:  Homeostaticologia;  Homeostático. 
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09.  Escolha  evolutiva:  Experimentologia;  Homeostático. 

10.  Meta  existencial  final:  Proexologia;  Homeostático. 

11.  Objetivo  prioritário:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

12.  Parceiro  ideal:  Duplologia;  Homeostático. 

13.  Preço  do  ideal:  Holomaturologia;  Homeostático. 

14.  Sofocracia:  Politicologia;  Neutro. 

15.  Valor  existencial:  Paraxiologia;  Neutro. 

 

SOMENTE  A  CONSCIÊNCIA  INTRAFÍSICA  AINDA  MUITO  

VEGETALISTA  CONSEGUE  VIVER  SEM  ALIMENTAR  ALGUM  

IDEAL  PARA  A  VIDA  HUMANA,  EM  VISTA  DA  EVOLUÇÃO  

CONTINUADA  DO  AUTODISCERNIMENTO  COSMOÉTICO. 
 

Questionologia. Qual é o maior ideal existencial para você, leitor ou leitora? Você já 

conseguiu realizá-lo? 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

12184 

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

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A ideia impactante é o neoconceito capaz de surpreender a conscin lúcida 

com o desdobramento da autorreciclagem mentalsomática, racional e lógica, em alguma vertente 

da experimentação cotidiana diuturna. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra ideia vem do idioma Latim, idea, “forma original; imagem; no-

ção; ideia”, e esta do idioma Grego, idéa, “aspecto exterior; aparência; forma; maneira de ser”. 

Surgiu em 1543. O termo impacto procede do mesmo idioma Latim, impactus, “impelido contra”, 

de impingere, “ir de encontro a; bater contra; empurrar violentamente”. Apareceu no Século 

XVII. 

Sinonimologia: 01.  Concepção impactante. 02.  Constructo impactante. 03.  Conceito 

impactante. 04.  Noção impactante. 05.  Verpon impactante. 06.  Ideia engenhosa. 07.  Ideia re-

quintada. 08.  Ideia megafocal. 09.  Concepção inédita. 10.  Concepção requintada. 

Neologia. As duas expressões compostas ideia impactante conclusiva e ideia impactante 

acrescentadora são neologismos técnicos da Parapesquisologia. 

Antonimologia: 1.  Ideia tola. 2.  Ideia delirante. 3.  Ideia superficial. 4.  Ideia rebarbati-

va. 5.  Ideia ultrapassada. 6.  Ideia subcerebral. 7.  Ideia fossilizada. 

Estrangeirismologia: o Neopensenarium; o Verponarium; o Heuristicarium; o neomo-

dus ratiocinandi evolutivo; o evolutionary understanding; a calmness of mind; a potencialização 

dos upgrades; o insight providencial. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade da neofilia evolutiva. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal das neoideias; os evoluciopensenes; a evolucio-

pensenidade; os hiperpensenes; a hiperpensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os 

cognopensenes; a cognopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os parapensenes; a para-

pensenidade; os paralucidopensenes; a paralucidopensenidade. 

 

Fatologia: a ideia impactante; a ideia renovadora; a ideia recicladora; a neoideia do 

abertismo consciencial; o viés ideativo da recin. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; a ideia-vertente para as autorretrocognições do Curso Intermissivo 

(CI) pré-ressomático pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da descrença somente vivido plenamente a partir do paracor-

po do autodiscernimento; o princípio filosófico antigo da coragem para mudar o mutável, paciên-

cia para aceitar o imutável e sabedoria para diferenciar as duas condições; o princípio do mega-

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 da autocrítica cosmoética. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da genialidade; a teoria das ideias; o nicho da teoria na prática;  

o nicho da prática na teoria; a teoria da Paracerebrologia; a teoria do irrompimento do paracé-
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rebro; a teoria do irrompimento do psicossoma; a teoria da fartura das energias conscienciais;  

a teoria da Macrossomatologia; a teoria da Paragenética; a teoria da Holossomatologia. 

Tecnologia: a técnica da atomização cognitiva; a técnica dos megapensenes trivocabu-

lares; a técnica do detalhismo; a cultura da técnica da exaustividade; a técnica da minuciosida-

de; a técnica das revisões textuais; a técnica da segunda redação. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico do 

Serenarium; o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica; o laboratório cons-

cienciológico da Paraeducação. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível dos Pesqui-

sadores da Conscienciologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Ex-

perimentologia; o Colégio Invisível da Infocomunicologia; o Colégio Invisível da Parapedago-

giologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Verponologia. 

Efeitologia: os efeitos da ideia impactante de conteúdo tarístico, exposta didaticamente 

e vivenciável tecnicamente, na reciclagem das percepções, das parapercepções, das mundividên-

cias e dos comportamentos; os efeitos recinológicos da ideia impactante bem entendida e bem 

aplicada; o efeito enxurrilho da ideia impactante frutificando em neoideias. 

Enumerologia: a engenhosidade; a originalidade; a notoriedade; a compreensibilidade;  

a aplicabilidade; a tecnicidade; a resolutividade. 

Binomiologia: o binômio autocrítica-heterocrítica. 

Interaciologia: a interação atributos intraconscienciais–invento-descoberta; a intera-

ção neoideia-Proxêmica; a interação dos nichos das neoideias; a interação componentes do ni-

cho–desenvolvimento do nicho; a interação Cognópolis-Socin; a interação ICs-ECs; a interação 

neoparadigma-Neociências. 

Crescendologia: o crescendo retroideia-neoideia; o crescendo conceptáculo da neo-

ideia–nicho da neoideia; o crescendo ideia inata–neoideia. 

Trinomiologia: o trinômio (prefixos) neoideias-neoverdades-neologismos; o trinômio 

Debatologia-Refutaciologia-Argumentologia; o trinômio subtópico-tópico-supertópico; o trinô-

mio autopesquisa-heteropesquisa-multipesquisa; o trinômio (aliteração) constructo-conceito- 

-cognição; o trinômio concentração mental–atenção fixada–lucidez; o trinômio ideia original– 

–experimentação–síntese. 

Antagonismologia: o antagonismo retroideia / neoideia; o antagonismo neoideia / Zeit-

geist; o antagonismo criatividade / anticriatividade; o antagonismo criatividade / trivialidade;  

o antagonismo suposição / descoberta; o antagonismo descoberta acidental / descoberta inten-

cional; o antagonismo descoberta usual / descoberta brilhante. 

Politicologia: a democracia direta. 

Filiologia: a ideofilia; a gnosiofilia; a intelectofilia; a neofilia; a xenofilia; a evolucio-

filia; a criticofilia. 

Holotecologia: a intelectoteca; a analiticoteca; a ideoteca; a heuristicoteca; a experimen-

toteca; a cognoteca; a mentalsomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapesquisologia; a Mentalsomatologia; a Pensenologia; a In-

tencionologia; a Holomaturologia; a Parafisiologia; a Heuristicologia; a Neologia; a Projeciolo-

gia; a Interassistenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

tencial; a conscin enciclopedista. 

 

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

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-
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tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

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

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

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

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

no; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

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

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

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens 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: ideia impactante conclusiva = o conceito capaz de incentivar a conse-

cução da autoproéxis; ideia impactante acrescentadora = o conceito capaz de estimular a abertura 

para a maximoréxis pessoal. 

 

Culturologia: a Paraaculturologia da Conscienciologia. 

 

Consensologia. Sob a ótica da Parapesquisologia, eis, por exemplo, na ordem decres-

cente dos votos, as 20 maiores ideias originais, impactantes, da Conscienciologia, segundo o con-

senso colhido pelas pesquisas de opinião desenvolvidas com os tertulianos e teletertulianos, no 

CEAEC, em Novembro de 2010, alcançando o total de 121 votantes, com 10 temas cada qual: 

01.  Curso Intermissivo (CI). 

02.  Estado vibracional (EV). 

03.  Tenepes (Tenepessologia). 

04.  Cosmoética. 

05.  Programação existencial (Proéxis). 

06.  Pensenologia (Pensene). 

07.  Princípio da descrença (Descrenciologia). 

08.  Oficina extrafísica pessoal (Ofiex). 

09.  Inversão existencial (Invéxis). 

10.  Dupla evolutiva (Duplologia). 

11.  Conscienciograma (Conscienciometrologia). 

12.  Homo sapiens serenissimus (Serenologia). 

13.  Macrossoma (Macrossomatologia). 

14.  Autorrevezamento existencial. 

15.  Ser desperto (Despertologia). 

16.  Reurbex (Reurbanização extrafísica). 

17.  Tarefa do esclarecimento (Tares). 

18.  Centrais Extrafísicas. 

19.  Pré-Mãe (Pré-Maternologia). 

20.  Consciencioterapia. 
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Taxologia. Eis, na ordem alfabética, as 31 ideias impactantes colocadas em segundo lu-

gar, na pesquisa de opinião, com total acima de 1 voto: 

01.  Autoconscientização multidimensional (AM). 

02.  Autodiscernimentologia. 

03.  Colégios Invisíveis da Conscienciologia (CIC). 

04.  Completismo existencial (Compléxis). 

05.  Con (Unidade de lucidez). 

06.  Conscienciês. 

07.  Consciex Livre (CL). 

08.  Cosmovisiologia. 

09.  Desassimilação energética simpática (Desassim). 

10.  Escala evolutiva das consciências. 

11.  Evoluciologia (Evoluciólogo). 

12.  Holoteca. 

13.  Identidade extra (Zéfiro). 

14.  Inteligência evolutiva (IE). 

15.  Interassistenciologia. 

16.  Intermissiologia. 

17.  Laboratórios conscienciológicos. 

18.  Maximoréxis. 

19.  Mobilização básica de energias (MBE). 

20.  Neoparadigma consciencial. 

21.  Omissão superavitária (Omissuper). 

22.  Pangrafia. 

23.  Paradireitologia. 

24.  Paramicrochip. 

25.  Parapsicoteca. 

26.  Projeciologia. 

27.  Reciclagem intraconsciencial (Recin, Recéxis, Recexologia). 

28.  Seriexologia. 

29.  Sinalética parapsíquica pessoal. 

30.  Teática (Teoria e prática). 

31.  Traço-força (Trafor). 

32.  Tridotação consciencial. 

33.  Verdade relativa de ponta (Verpon). 

 

Restante. Eis, na ordem alfabética, as 57 ideias impactantes colocadas em último lugar, 

na pesquisa de opinião, apenas com 1 voto cada qual: 

01.  Amparador de função. 

02.  Antepassado de si mesmo. 

03.  Apostilhamento enciclopédico. 

04.  Autoincorruptibilidade. 

05.  Autopesquisologia. 

06.  Binômio admiração-discordância. 

07.  Ciclo de primaveras energéticas (Cipriene). 

08.  Código pessoal de Cosmoética (CPC). 

09.  Cognópolis. 

10.  Consciência integral. 

11.  Conscienciologia. 

12.  Consciex reurbanizada (Consréu). 

13.  Conscin-cobaia. 

14.  Conteúdo do parafenômeno. 

15.  Cosmoconsciência. 
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16.  Dicionário cerebral analógico poliglótico. 

17.  Dragona parapsíquica. 

18.  Enciclopédia da Conscienciologia. 

19.  Energia consciencial (EC). 

20.  Energia imanente (EI). 

21.  Estado Mundial. 

22.  Extrapolacionismo parapsíquico. 

23.  Ficha Evolutiva Pessoal (FEP). 

24.  Fôrma holopensênica. 

25.  Gestação consciencial (Gescon). 

26.  Higiene consciencial. 

27.  Holopensenologia. 

28.  Holossomatologia. 

29.  Homeostase holossomática. 

30.  Interprisão grupocármica. 

31.  Intrafisicologia. 

32.  Isca consciencial lúcida. 

33.  Megaeuforização. 

34.  Megafraternidade. 

35.  Megapensene trivocabular. 

36.  Melancolia intrafísica (Melin). 

37.  Mentalsomatologia. 

38.  Minipeça interassistencial. 

39.  Neossinapsologia. 

40.  Ortopensenologia. 

41.  Paragenética. 

42.  Parapercepciologia. 

43.  Pararrealidade. 

44.  Paratertuliano. 

45.  Personalidade consecutiva. 

46.  Policarmologia. 

47.  Priorologia. 

48.  Robotização existencial (Robéxis). 

49.  Sobrepairamento. 

50.  Terceiro tempo (CI). 

51.  Traço faltante (Trafal). 

52.  Traço-fardo (Trafar). 

53.  Transmigraciologia. 

54.  Verbaciologia. 

55.  Verbetografia. 

56.  Vínculo consciencial. 

57.  Voliciologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a ideia impactante, indicados para a expansão das aborda-

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

01.  Aplicação  da  neoideia:  Heuristicologia;  Neutro. 

02.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

03.  Conceito:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

04.  Corredor  heurístico:  Experimentologia;  Homeostático. 
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05.  Fruto  experimental:  Experimentologia;  Homeostático. 

06.  Grupo  de  neoideias:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

07.  Ideia  original:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

08.  Ideia  sutil:  Heuristicologia;  Neutro. 

09.  Linearidade  da  autopensenização:  Autopensenologia;  Homeostático. 

10.  Nicho  da  neoideia:  Verponologia;  Neutro. 

11.  Ortopensenidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

12.  Pensene  empático:  Autopensenologia;  Homeostático. 

13.  Soltura  mentalsomática:  Experimentologia;  Homeostático. 

14.  Verdade  prioritária:  Verponologia;  Homeostático. 

15.  Verpon:  Experimentologia;  Homeostático. 

 

O  IMPACTO  DAS  NEOIDEIAS  DO  CORPUS  IDEOLÓGICO  
DA  CONSCIENCIOLOGIA  É  COMUM  ÀS  CONSCINS  LÚCI-
DAS,  HOMENS  OU  MULHERES,  QUANDO  PORTADORAS  

DO  CURSO  INTERMISSIVO  PRÉ-RESSOMÁTICO  RECENTE. 
 

Questionologia. Alguma ideia das bases da Conscienciologia provocaram impacto em 

você, leitor ou leitora? A partir daí você pesquisou se concluiu o Curso Intermissivo e por isso 

está lendo este verbete? 
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I D E I A    N U C U L Â N E A  
( ME N T A L S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 
 

Definologia. A ideia nuculânea é a concepção com muitas sementes distintas, igual  

à nêspera, capaz de enriquecer o contexto intelectivo da conscin pesquisadora com vertentes múl-

tiplas e inspirar desdobramentos inéditos das investigações cosmovisiológicas. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra ideia vem do idioma Latim, idea, “forma original; imagem; no-

ção; ideia”, e esta do idioma Grego, idéa, “aspecto exterior; aparência; forma; maneira de ser”. 

Surgiu no Século XVI. O termo núcula deriva do mesmo idioma Latim, nucula, “pequena noz”. 

Os vocábulos núcula e nuculânea apareceram no Século XIX. 

Sinonimologia: 01.  Ideia atacadista. 02.  Ideia-chave. 03.  Ideia-matriz. 04.  Ideia-nú-

cleo. 05.  Ideia-semente. 06.  Ideia-mãe. 07.  Ideia-líder. 08.  Concepção cosmovisiológica.  

09.  Materpensene pessoal. 10.  Hiperpensene automegafocal. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 5 cognatos derivados do vocábulo nuculânio: 

núcula; nuculâneo; nuculano; nucular; nuculoso. 

Neologia. As 3 expressões compostas ideia nuculânea, ideia nuculânea inicial e ideia 

nuculânea avançada são neologismos técnicos da Mentalsomatologia. 

Antonimologia: 01.  Ideia varejista. 02.  Concepção monovisiológica. 03.  Ideia tola.  

04.  Ideia delirante. 05.  Ideia superficial. 06.  Ideia rebarbativa. 07.  Ideia ultrapassada. 08.  Ideia 

subcerebral. 09.  Ideia atrasada. 10.  Ideia fossilizada. 

Estrangeirismologia: o Neopensenarium; o Verponarium; o Heuristicarium; o neomo-

dus ratiocinandi evolutivo; o evolutionary understanding; a calmness of mind; a potencialização 

dos upgrades; o insight providencial. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturescência da Mentalsomatologia Verponológica. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Ideias geram 

ideias. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal propício à germinação ideativa; a autopenseniza-

ção cosmovisiológica; o materpensene da ideia; o grafopensene-chave; o ortopensene-chave; os 

evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os hiperpensenes; a hiperpensenidade; os lucidopense-

nes; a lucidopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os neopensenes; a neopenseni-

dade; os parapensenes; a parapensenidade; os paralucidopensenes; a paralucidopensenidade. 

 

Fatologia: a ideia nuculânea; as ideias nuculâneas conscienciológicas; as ideias inspira-

doras de neopesquisas dos milhares de neologismos, palavras e expressões compostas conscien-

ciológicas (pensene; Cosmoética; identidade extra; Pré-Maternologia; personalidade consecutiva; 

tenepes; autofiex; parapsicoteca; autorrevezamento multiexistencial); o conceito-chave; o grafe-

ma-chave; o unitermo; o descritor; a palavra-síntese; o megatrafor; o cerne ideativo; a expressão- 

-resumo; o subtítulo enfático; a mensagem principal; o fulcro da tares; a levedação mentalsomáti-

ca da ideia nuculânea; os múltiplos veios verponológicos; as várias derivações gesconológicas; os 

diferentes tempos de florescimento dos brotos ideativos; as conjunturas e a hierarquia de priorida-

des evolutivas; os pré-requisitos e a hierarquia de aplicação das neoideias. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; a ideia-vertente para as autorretrocognições do Curso Intermissivo 
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(CI) pré-ressomático pessoal; a Parafenomenologia Verponológica; a pangrafia; a cosmocons-

ciência; o extrapolacionismo parapsíquico. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo criatividade-racionalidade. 

Principiologia: o princípio da descrença somente vivido plenamente a partir do paracor-

po do autodiscernimento; o princípio filosófico antigo da coragem para mudar o mutável, paciên-

cia para aceitar o imutável e sabedoria para diferenciar as duas condições; o princípio do mega-

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 da autocrítica cosmoética. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da genialidade; a teoria das ideias; o nicho da teoria na prática;  

o nicho da prática na teoria; a teoria da Paracerebrologia; a teoria do irrompimento do paracé-

rebro; a teoria do irrompimento do psicossoma; a teoria da fartura das energias conscienciais;  

a teoria da Macrossomatologia; a teoria da Paragenética; a teoria da Holossomatologia. 

Tecnologia: a técnica da atomização cognitiva; a técnica dos megapensenes trivocabu-

lares; a técnica do detalhismo; a cultura da técnica da exaustividade; a técnica da minuciosida-

de; a técnica das revisões textuais; a técnica da segunda redação; a técnica dos originais fetais. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico  Se-

renarium; o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica; o laboratório conscien-

ciológico da Paraeducação. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível dos Pesqui-

sadores da Conscienciologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Ex-

perimentologia; o Colégio Invisível da Infocomunicologia; o Colégio Invisível da Parapedago-

giologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Verponologia. 

Efeitologia: os efeitos da ideia impactante de conteúdo tarístico, exposta didaticamente 

e vivenciável tecnicamente, na reciclagem das percepções, das parapercepções, das mundividên-

cias e dos comportamentos; os efeitos recinológicos da ideia impactante bem entendida e bem 

aplicada; o efeito enxurrilho da ideia impactante frutificando em neoideias; os efeitos da cosmo-

visão na identificação das pluriderivações possíveis à ideia nuculânea; os efeitos do abertismo 

consciencial na disposição para captar, desenvolver e aplicar as ideias até o máximo das possi-

bilidades; os efeitos do contexto sócio-histórico na determinação do momento da frutificação  

e disseminação da neoverpon. 

Ciclologia: o ciclo ideativo brotar-crescer-proliferar. 

Enumerologia: a ideia-semente multipotencial promissora; a ideia-raiz originária cau-

sal; a ideia-mãe progenitora fertilizante; a ideia-núcleo essencial determinante; a ideia-matricial 

estrutural organizadora; a ideia-líder bussolar orientadora; a ideia-diamante plurifacetada pre-

ciosa. 

Binomiologia: o binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio Proxêmica-Cronêmica. 

Interaciologia: a interação atributos intraconscienciais–invento-descoberta; a intera-

ção neoideia-Proxêmica; a interação dos nichos das neoideias; a interação componentes do ni-

cho–desenvolvimento do nicho; a interação Cognópolis-Socin; a interação ICs-ECs; a interação 

neoparadigma-Neociências. 

Crescendologia: o crescendo retroideia-neoideia; o crescendo conceptáculo da neo-

ideia–nicho da neoideia; o crescendo ideia inata–neoideia; o crescendo centrífugo de neoideias 

a partir da ideia-fonte. 

Trinomiologia: o trinômio (prefixos) neoideias-neoverdades-neologismos; o trinômio 

Debatologia-Refutaciologia-Argumentologia; o trinômio subtópico-tópico-supertópico; o trinô-
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mio autopesquisa-heteropesquisa-multipesquisa; o trinômio (aliteração) constructo-conceito- 

-cognição; o trinômio concentração mental–atenção fixada–lucidez; o trinômio ideia original– 

–experimentação–síntese; o trinômio (trio) idealizadores-produtores-consumidores; o trinômio 

megaatributo-megatrafor-materpensene. 

Antagonismologia: o antagonismo retroideia / neoideia; o antagonismo neoideia / Zeit-

geist; o antagonismo criatividade / anticriatividade; o antagonismo criatividade / trivialidade;  

o antagonismo suposição / descoberta; o antagonismo descoberta acidental / descoberta inten-

cional; o antagonismo descoberta usual / descoberta brilhante. 

Politicologia: a democracia direta. 

Filiologia: a ideofilia; a gnosiofilia; a intelectofilia; a neofilia; a xenofilia; a evolucio-

filia; a criticofilia. 

Holotecologia: a intelectoteca; a analiticoteca; a ideoteca; a heuristicoteca; a experimen-

toteca; a cognoteca; a mentalsomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Autopesquisologia; a Autocosmovisiolo-

gia; a Neoverponologia; a Heuristicologia; a Intrafisicologia; a Neopensenologia; a Evoluciolo-

gia; a Parafenomenologia; a Pangrafologia; a Cosmoconscienciologia. 

 

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; as equipes de consecução das neoideias derivadas 

da ideia nuculânea. 

 

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

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

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

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

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

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

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

no; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

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

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

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens 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: ideia nuculânea inicial = a concepção com muitas sementes distintas ca-

paz de enriquecer o contexto intelectivo da conscin inversora existencial pesquisadora; ideia nu-

culânea avançada = a concepção com muitas sementes distintas capaz de enriquecer o contexto 

intelectivo da conscin pesquisadora na terceira idade cronológica. 
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Culturologia: a Culturologia da Parapesquisologia; a cultura da produtividade inte-

lectual. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a ideia nuculânea, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Aplicação  da  neoideia:  Heuristicologia;  Neutro. 

02.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

03.  Conceito:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

04.  Fruto  experimental:  Experimentologia;  Homeostático. 

05.  Grupo  de  neoideias:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

06.  Ideia  impactante:  Parapesquisologia;  Neutro. 

07.  Ideia  original:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

08.  Ideia  sutil:  Heuristicologia;  Neutro. 

09.  Linearidade  da  autopensenização:  Autopensenologia;  Homeostático. 

10.  Nicho  da  neoideia:  Verponologia;  Neutro. 

11.  Ortopensenidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

12.  Palavra-chave:  Comunicologia;  Neutro. 

13.  Pensene  empático:  Autopensenologia;  Homeostático. 

14.  Verdade  prioritária:  Verponologia;  Homeostático. 

15.  Verpon:  Experimentologia;  Homeostático. 

 

A  IDEIA  NUCULÂNEA,  SE  NÃO  APARECE  ESPONTA- 
NEAMENTE  NO  DESENVOLVIMENTO  DAS  PESQUISAS, 

DEVE  SER  PROCURADA  A  FIM  DE  FERTILIZAR  AS  DES-
COBERTAS  COM  NEOCONCEPÇÕES  OU  NEOVERPONS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, realiza pesquisas evolutivas? Você identifica al-

guma ideia nuculânea no desenvolvimento das investigações? 
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I D E I A    O R I G I N A L  
( ME N T A L S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A ideia original é o ato ou efeito da aquisição de informação nova, na hora 

presente, através da representação mental de algo concreto ou abstrato, inédito, empregando al-

gum ou alguns dos múltiplos recursos mentaissomáticos. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra ideia vem do idioma Latim, idea, “forma original; imagem; no-

ção: ideia”, e esta do idioma Grego, idéa, “aspecto exterior; aparência; forma; maneira de ser; 

princípio geral servindo de base para alguma classificação”. Apareceu em 1  3. O termo original 

procede do idioma Latim, originalis, “existente desde a origem; primitivo; original; originário; in-

dígena”. Surgiu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Neoideia. 2.  Neoconcepção. 3.  Verpon. 4.  Constructo de ponta.  

5.  Concepção de neossinapses. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética 11 cognatos derivados do vocábulo ideia: idea-

bilidade; ideação; ideacional; ideário; ideativo; ideável; maxideia; minideia; neoideia; paleoi-

deia; retroideia. 

Neologia. As duas expressões compostas minideia original e maxideia original são neo-

logismos técnicos da Mentalsomatologia. 

Antonimologia: 1.  Retroideia. 2.  Paleoideia. 3.  Ideia ultrapassada. 4.  Antiverpon. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscerni-

mento. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Há ideias 

decomponíveis. 

Filosofia. Como esclarece a Projeciologia, a projeção consciente ajuda decisivamente na 

consecução deste processo de existência evolutiva quando fornece à consciência intrafísica os 

meios para conseguir vislumbrar novos padrões, ainda não detectados, ou ideias originais, no 

aparente caos turbilhonante a volta de si, e esta transmite aos outros as introvisões, opiniões, 

exemplos novos e renovadores daí advindos. Neste aspecto, a Projeciologia (Holofilosofia) repre-

senta atuante plataforma existencial no campo da Filosofia Humana. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os neopensenes; a neopensenidade; a coesão íntima da maxipensenização. 

 

Fatologia: a ideia original; a neoideia; o neoconceito; o neoconstructo; a neoteoria;  

a neotécnica; a neoteática; a neoverpon; a lógica; a racionalidade; as diretrizes novas; as recicla-

gens; as inovações; as sínteses evolutivas; a família de neoideias. 

 

Parafatologia: a projeção consciente; o autoparapsiquismo; o amparo extrafísico de fun-

ção; o tenepessismo; a Central Extrafísica da Verdade (CEV); a intuição; a inspiração. 

 

III.  Detalhismo 

 

Enumerologia: o conceito; a concepção; o constructo; o cognição; a noção; o penseni-

zação; a verpon. 

Binomiologia: o binômio autor-plagiador; o binômio Pesquisa-Especialidade. 

Trinomiologia: o trinômio autoconhecimento-projetabilidade-assistencialidade; o tri-

nômio autopesquisas-heteropesquisas-multipesquisas; o trinômio ideia original–experimenta-

ção–síntese. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

12195 

Antagonismologia: o antagonismo retroideia / neoideia. 

Politicologia: a democracia. 

Filiologia: a neofilia. 

Mitologia: o combate aos mitos milenares. 

Holotecologia: a cognoteca; a experimentoteca. 

Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Pensenologia; a Intencionologia; a Holo-

maturologia; a Parafisiologia; a Heuristicologia; a Neologia; a Experimentologia; a Autopesqui-

sologia; a Projeciologia; a Interassistenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a pessoa teática; a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana lú-

cida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o teleguiado autocrítico; o tertu-

liano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

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

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

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a 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 projectius; o Homo sapiens verponarista; o Homo sa-

piens scientificus; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens logicus; 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. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia:  minideia original = a autovivência teática, generalizada, do princípio da 

descrença (Descrenciologia); maxideia original = o emprego técnico do paradigma consciencial,  

a teoria-líder da Conscienciologia (Autopesquisologia). 

 

Autopesquisologia. Segundo a Experimentologia, a ideia original pode ser alcançada, 

por meio de 5 etapas, nesta ordem funcional: 

1.  Administração: patamar passivo; a iniciativa; o material existente para a pesquisa. 

2.  Preparação: patamar ativo; o campo, a instrumentalidade disponível. 

3.  Criação: patamar ativo; a produção; a elucubração; a busca. 

4.  Originais: patamar ativo; a associação de ideias; o arquivo pessoal; a holoteca. 

5.  Acabamento: patamar ativo; os retoques finais; a acabativa. 
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Aquisiciologia. Do ponto de vista da Parapercepciologia, o conhecimento extrafísico 

direto é adquirido pelo processo mais avançado através da projeção lúcida da consciência, seja 

conscin ou consciex, pelo mentalsoma, na dimensão mentalsomática, livre da prisão às formas, 

espaços e ao tempo de todos os tipos e concepções restringidores das manifestações da personali-

dade do homem e da mulher. Há antiga expressão popular afirmando: – “Dormi e sonhei com  

a solução”. Este autor-coordenador, através das projeções conscientes, tem feito verificações, cap-

tado ideias fecundantes, alcançado concepções extrafísicas atuais, lógicas e, de certa forma, iné-

ditas, confirmadas pelos fatos, como certos conceitos, aparentemente exemplos comuns, de algum 

modo representando contribuição criativa para a evolução das consciências. 

Fenomenologia. Tais ideias servem ao menos para caracterizar aspectos mínimos, ainda 

desconhecidos, ou não identificados plenamente, nem aplicados de maneira coerente nas pesqui-

sas da Fenomenologia, por exemplo, das projeções conscientes, apurando a habilidade de resolver 

problemas. Tais conceitos, termos e expressões compostas são usados aqui devido à inexistência 

de outros mais apropriados, corretos e esclarecedores, servindo como auxiliares para delinear as 

descrições de experiências reais, não constituindo doutrina dogmática para ser seguida. Se alguém 

tem experiências desse tipo e as analisa, os conceitos podem ser aplicados para criar novas expe-

riências e neoverpons. 

Linguagem. A linguagem, ou a forma esboçada aqui, torna-se ordenadora, disciplinado-

ra e guia para as pesquisas da consciência sobre si mesma. 

 

Glossariologia. Dentro do universo da Conformática, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 300 expressões supostamente novas e neologismos, afora muitos outros, cujos significados 

podem ser consultados pelo pesquisador ou pesquisadora no aprofundamento da análise conscien-

ciológica, nos verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia: 

01. Abduzido extrafísico. 

02. Abertura mnemônica. 

03. Aceleração da digestão. 

04. Acoplamento energético. 

05. Adenoprojeção. 

06. Agenda extrafísica (Agendex). 

07. Agente retrocognitor. 

08. Agentes inibidores relativos. 

09. Análise ressomática. 

10. Anamnese extrafísica (Parassemiologia). 

11. Ancestralidade assistencial. 

12. Âncora do psicossoma. 

13. Androide parapsíquico. 

14. Androprojeção. 

15. Animicidade. 

16. Antropologia Projetiva. 

17. Aparência paradoxal. 

18. Aparição compartilhada. 

19. Aparição laboratorial. 

20. Arapuca energética. 

21. Arqueoprojeção. 

22. Assombramento projetivo. 

23. Astronomia Projetiva. 

24. Ataques duplos. 

25. Aura projetiva. 

26. Autoabraço. 

27. Autoalvo. 

28. Autobilocação consciencial. 

29. Autocinesia. 
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30. Autocombustão voluntária. 

31. Autodessoma holochacral. 

32. Autodiagnóstico projetivo. 

33. Autoevocação extrafísica. 

34. Autoinvisibilidade. 

35. Autolocalização extrafísica. 

36. Automaterialização. 

37. Automicroscopia. 

38. Autonomia de voo consciencial. 

39. Autopersuasão projetiva. 

40. Autopsicofonia simultânea. 

41. Autorrelutividade do psicossoma. 

42. Autorrevelação. 

43. Autotelecinesia. 

44. Autotoque extrafísico-intrafísico. 

45. Banho energético pós-projetivo. 

46. Bariprojeção. 

47. Base idiomática mental. 

48. Base intrafísica portátil. 

49. Bibilocação. 

50. Bilocação mista. 

51. Binômio lucidez-rememoração. 

52. Biprojeção. 

53. Biprojetor (Biprojetora). 

54. Bloqueio mnemônico. 

55. Bonde extrafísico. 

56. Câmara extrafísica de descompressão. 

57. Câmara projetiva. 

58. Carona extrafísica. 

59. Cefaloprojeção. 

60. Cefalossoma. 

61. Cérebro vazio. 

62. Chuveirada hidromagnética. 

63. Cicatrizes retroparapsíquicas. 

64. Ciclo projetivo. 

65. Cidade-dormitório extrafísica. 

66. Código pessoal de Cosmoética (CPC). 

67. Cognópolis. 

68. Coma extrafísico (Paracomatose). 

69. Condição passivativa. 

70. Conscienciograma. 

71. Conscienciolândia. 

72. Conscins trancadas. 

73. Continuum consciencial. 

74. Contrabordagem extrafísica. 

75. Contrabando energético. 

76. Contrespionagem extrafísica. 

77. Controle remoto extrafísico. 

78. Coprojetor (Coprojetora). 

79. Coronatron. 

80. Corpo orbitante. 

81. Corrente projeciógena. 

82. Correntes de forças extrafísicas. 
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83. Corridas extrafísicas. 

84. Cosmificação da consciência. 

85. Cosmocracia. 

86. Cosmoprojeção. 

87. Crescendos fenomênicos. 

88. Decolagem anímico-parapsíquica. 

89. Deficienciolândia (Imperfecciolândia). 

90. Dejaísmo projetivo (Déjà-vu). 

91. Desaparecimento extrafísico. 

92. Descoincidência vígil. 

93. Desconforto admonitório. 

94. Desconsciência pós-dessomática. 

95. Dessomado impuro. 

96. Dessomantes. 

97. Devaneio autoprogramado. 

98. Dimener (Dimensão energética). 

99. Duplo restringimento. 

100. Duplódromo. 

101. Ecocéfalos. 

102. Ecologia extrafísica (Paraecologia). 

103. Edafoprojeção. 

104. Efeito da contiguidade. 

105. Egologia. 

106. Energia consciencial (EC). 

107. Energia imanente. 

108. Energossomatologia. 

109. Epiprojeção. 

110. Era consciencial. 

111. Escala da lucidez da conscin projetada. 

112. Escala de observação extrafísica. 

113. Escala dos contatos extrafísicos. 

114. Escape do psicossoma. 

115. Escondimentos ignorados. 

116. Espectador-projetor (Espectadora-projetora). 

117. Estado paraprojetivo. 

118. Estados vibracionais uníssonos. 

119. Estáticas psíquicas. 

120. Exteriorização de energias. 

121. Estroboprojeção. 

122. Evocação antecipada. 

123. Exoprojeção. 

124. Exorcista extrafísico. 

125. Exovidência. 

126. Experiência intracorpórea. 

127. Fase de transição projecional. 

128. Fenômeno-surpresa (Extrapolacionismo). 

129. Fincador de cunhas mentais (Xenopensenes). 

130. Fitoprojeção. 

131. Fixador psicofisiológico. 

132. Fôrma holopensênica. 

133. Gafes extrafísicas. 

134. Giroprojeção. 

135. Hemiprojeção. 
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136. Hereditariedade profissional. 

137. Heterodespertamento extrafísico. 

138. Hidroprojeção. 

139. Holobiografologia. 

140. Holocarmologia. 

141. Holomnemônica. 

142. Holossomática. 

143. Homo sapiens projectius. 

144. Homocromia extrafísica. 

145. Homoprojeção. 

146. Ideoduto. 

147. Idioma omniglota. 

148. Inaudibilidade extrafísica. 

149. Incerta extrafísica. 

150. Interiorização inversa. 

151. Laboratório Conscienciológico. 

152. Lei do maior esforço. 

153. Libidoprojeção. 

154. Macrotraumas extrafísicos. 

155. Mapa extrafísico. 

156. Megaprojeção consciente. 

157. Meia-materialização. 

158. Microtraumas extrafísicos. 

159. Miniférias extrafísicas. 

160. Miniprojetor. 

161. Minissonho projetivo. 

162. Momento físico-extrafísico. 

163. Monoideísmo refratário. 

164. Monólogo psicofônico. 

165. Movimento psicófugo da consciência. 

166. Movimento psicópeto da consciência. 

167. Muletas psicofísicas. 

168. Multimemória (Polimemória). 

169. Musicoprojeção. 

170. Mutantes extrafísicos. 

171. Narcoprojeção. 

172. Obnubilação consciencial extrafísica. 

173. Olhos energéticos. 

174. Oligofrenia extrafísica. 

175. Omninteração energética. 

176. Omnividência. 

177. Oniroprojeção. 

178. Orgasmo compartilhado. 

179. Orgasmo projeciogênico. 

180. Paciente desconhecido. 

181. Paraassepsia. 

182. Paracerebrologia. 

183. Paracirurgia. 

184. Paradireitologia. 

185. Parafauna. 

186. Paraflora. 

187. Parageografologia. 

188. Para-hipocrisia. 
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189. Parandroide. 

190. Paranestesiologia. 

191. Paraolhos. 

192. Parapolítica. 

193. Paraprojeção. 

194. Parapsicose pós-dessomática. 

195. Parapsicosfera. 

196. Parassociologia. 

197. Parassonia. 

198. Paravisão. 

199. Peregrinações extrafísicas. 

200. Personalidade consecutiva. 

201. Pivô da morte. 

202. Planejamentos multiveiculares. 

203. Planeta-dormitório. 

204. Pneumoprojeção. 

205. Polimemória. 

206. Polivalência parapsíquica. 

207. Predisposição esterilizante. 

208. Primeira base física. 

209. Primeira projeção semifísica. 

210. Primoprojeção. 

211. Princípio da descrença. 

212. Projeção antefinal. 

213. Projeção assistida. 

214. Projeção-aula. 

215. Projeção bicontrolada. 

216. Projeção cega. 

217. Projeção do adeus indireta. 

218. Projeção dupla. 

219. Projeção homóloga. 

220. Projeção ideogênica. 

221. Projeção-materialização. 

222. Projeção onírica. 

223. Projeção possessiva. 

224. Projeção ressuscitadora. 

225. Projeção semiconsciente histórica. 

226. Projeção semifísica. 

227. Projeção sentada. 

228. Projeção sonora. 

229. Projeciocracia. 

230. Projeciocrítica. 

231. Projeciofobia. 

232. Projeciogenia. 

233. Projeciografia. 

234. Projeciolatria. 

235. Projeciônica. 

236. Projecionística. 

237. Projeciorreia. 

238. Projeciotóxico. 

239. Projectarium. 

240. Projetabilidade lúcida (PL). 

241. Projetor esclarecedor. 
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242. Projetor telecineta. 

243. Projetor-aluno. 

244. Projetor-amparador. 

245. Projetor-catalisador. 

246. Projetor-despertador. 

247. Projetor-penetra. 

248. Projetor-protagonista. 

249. Pseudassédio. 

250. Psicofraturas. 

251. Psicossoma sólido. 

252. Quasedespertar. 

253. Quatro-mãos. 

254. Recesso projetivo. 

255. Refrigerada aeromagnética. 

256. Regressão extrafísica pós-natal. 

257. Relutância trifásica. 

258. Repercussão dos casais. 

259. Repercussão onírica. 

260. Reprojeção. 

261. Ressoma alternante. 

262. Ressoma fixa (Existência trancada). 

263. Ressomas subintrantes. 

264. Retardamento consciencial. 

265. Reurbanização extrafísica (Reurbex). 

266. Revezamento ressomático. 

267. Rotação do psicossoma. 

268. Rotação projetiva. 

269. Satélites extrafísicos. 

270. Saudade parapsíquica. 

271. Segundo universo. 

272. Semente mnemônica. 

273. Semidecolagem. 

274. Semirressomado. 

275. Serenologia (Serenarium). 

276. Sessão do eu sozinho. 

277. Sinal projetivo. 

278. Sociologia Projetiva. 

279. Soltura holochacral. 

280. Soltura mentalsomática. 

281. Sonho projeciogênico. 

282. Superdotado projetivo. 

283. Teática (1% teoria, 99% prática). 

284. Tenepessologia. 

285. Tensão superficial extrafísica. 

286. Trafarologia. 

287. Traforologia. 

288. Transconsciência. 

289. Transe projetivo. 

290. Transexuais extrafísicos. 

291. Transitolândia. 

292. Traumas extrafísicos. 

293. Trendelenburg extrafísico. 

294. Três dessomas. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

12202 

295. Última base física. 

296. Ultravidência (Cosmovisiologia). 

297. Unipresença. 

298. Útero extrafísico. 

299. Volitação assistencial. 

300. Zooprojeção. 

 

Privilegiologia. Sob a ótica da Holomaturologia, a ideia original deve ser sempre privi-

legiada e vir à frente de todos os outros instrumentos e preocupações de pesquisa. 

Aviso. O leitor (ou leitora) ultrexigente, quando desejoso de circunscrever-se apenas aos 

fatos e fenômenos mais comuns e evidentes, de tranquila aceitação pela maioria dos pesquisado-

res e pesquisadoras, por julgar determinados assuntos avançados ainda excessivamente obscuros, 

nebulosos ou surrealistas, deve evitar os temas mais avançados. 

Inortodoxia. Este autor-coordenador não alimenta qualquer ilusão quanto à aceitação 

integral das neoideias não ortodoxas (inortodoxas ou heterodoxas) expostas aqui. As ideias novas 

ou verdades relativas de ponta, de qualquer natureza, são menos bem recebidas hoje (neofobia),  

e muito mais difíceis de serem adotadas, nesta Era Tecnológica, se comparadas à assim-chamada 

Idade do Obscurantismo. Isso parece ser muito positivo e demonstra progresso, ou seja, evidencia 

maior grau de maturidade e racionalidade consciencial na média mental da população terrestre. 

Conscin. A consciência intrafísica (conscin) vive no físico, ou animal, da luta pela vida, 

recheado de crueldade, mágoa e ira, mas também juntamente com radiantes promessas da implan-

tação humana do perdão, da megafraternidade pura e do amor espontâneo. 

Autodiscernimentologia. Sob o enfoque da Interassistenciologia, o modo mais maduro 

de existir ou viver evoluindo, enquanto se passa por esta dimensão, é manter racionalidade, boa 

intenção, boa vontade, autodiscernimento e elevado senso de otimismo, ou bom humor, buscando 

servir assistencialmente aos outros. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a ideia original, indicados para a expansão das aborda-

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

1.  Conceito:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

2.  Corredor  heurístico:  Experimentologia;  Homeostático. 

3.  Fruto  experimental:  Experimentologia;  Homeostático. 

4.  Grupo  de  neoideias:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

5.  Verdade  prioritária:  Verponologia;  Homeostático. 

6.  Verpon:  Experimentologia;  Homeostático. 

7.  Verponarium:  Verponologia;  Homeostático. 

 

EM  QUALQUER  CIÊNCIA,  O  MAIS  RELEVANTE  É  A  VER- 
PON,  O  ACHADO  MAIOR  OU  A  IDEIA  ORIGINAL  CAPAZ  

DE  PATROCINAR  A  EXPANSÃO  TEÁTICA  DA  QUALIDADE 

DE  VIDA  DOS  PRINCÍPIOS  CONSCIENCIAIS  NA  TERRA. 
 

Questionologia. Qual a ideia original da Conscienciologia teaticamente mais desafiadora 

para você? Você já pesquisou se dispõe de macrossoma? E ofiex pessoal? 
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I D E I A    RE S G A T O G Ê N I C A  
( I N T E R A S S I S T E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A ideia resgatogênica é a isca ideativa lançada propositalmente pelo assis-

tente na interlocução com a conscin assistível, homem ou mulher, e utilizada posteriormente, na 

condição de gancho paradidático, para trazê-la à lucidez, seja ainda na dimensão intrafísica ou no 

estado de consciex parapsicótica, post mortem. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra ideia vem do idioma Latim, idea, “forma original; imagem; no-

ção; ideia”, e esta do idioma Grego, idea, “aspecto exterior; aparência; forma; maneira de ser”. 

Apareceu no Século XVI. O termo resgatar é de origem incerta, talvez do cruzamento das pala-

vras do idioma Latim, recaptare, “recatar; tornar a comprar”, e reexcaptare, “resgatar”. Os vocá-

bulos resgatar e resgate surgiram no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Ideia pró-resgate. 2.  Constructo resgatogênico. 3.  Conceito resgato-

gênico. 4.  Noção resgatogênica. 5.  Concepção resgatogênica. 6.  Assunto resgatogênico.  

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 12 cognatos derivados do vocábulo resgate: ir-

resgatabilidade; irresgatável; resgatabilidade; resgatada; resgatado; resgatador; resgatadora; 

resgatar; resgatável; resgatex; resgatogênica; resgatogênico. 

Neologia. As 3 expressões compostas ideia resgatogênica, ideia resgatogênica simples  

e ideia resgatogênica composta são neologismos técnicos da Interassistenciologia. 

Antonimologia: 1.  Objeto resgatogênico. 2.  Emoção resgatogênica. 

Estrangeirismologia: a awareness interassistencial; o rapport planejado; o senso pesso-

al quanto ao timing interassistencial. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto ao calculismo cosmoético na interassistência. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Assistamos sem 

impor. 

Citaciologia: – Não julgue cada dia pela colheita que você obtém, mas pelas sementes 

que você planta (Robert Louis Balfour Leão Santiago Stevenson, 1850–1894). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade; os nexopensenes; a ne-

xopensenidade; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os benignopensenes; a benignopense-

nidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os 

autopensenes focados no assistido; o carregamento da pensenidade no pen; o morfopensene estru-

turado pela ideia resgatogênica; o holopensene pessoal da comunicabilidade interassistencial. 

 

Fatologia: a ideia resgatogênica; a criação premeditada de gancho ideativo objetivando 

posterior resgate intra ou extrafísico; a estratégia mnemônica pró-resgate; o pinçamento de ideias 

no universo conceitual da conscin; a análise das características pessoais dos assistíveis; o ato de 

procurar enxergar o outro como verdadeiramente ele é; os abalos sofridos pelo assistível dando 

pistas de ideias resgatogênicas; a isca ideativa associada a fato impactante e apropriada à persona-

lidade do assistível; a alavanca evolutiva; as amizades vincadas, agora, possibilitando rapports 

mais intensos, depois; o apelo à memória do assistível; a espera do momento oportuno; a identifi-

cação do nó górdio do assistível; a análise da melhor forma para assistir; a assistência em doses 

homeopáticas; a firmeza de propósito do assistente; a força presencial e intelectual do assistente; 

a horizontalidade interassistencial; a preparação do assistido para o momento da tares; o senso de 

oportunidade para a tares; a hiperacuidade do assistente no aqui-agora-já; a autoconscientização 

da responsabilidade na assistência de destino; a autocrítica do assistente quanto à própria perfor-
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mance assistencial; a palavra dita na hora certa; o tempo assistencial; a autodisponibilidade assis-

tencial; a iniciativa cosmoética; as concausas, sendo efeitos de causas anteriores, convergindo pa-

ra a meta assistencial; a escrita de verbetes, artigos e livros preparando ou burilando a lógica ar-

gumentativa do assistente nos diálogos futuros; os estudos sistemáticos criando fluxo de raciocí-

nios evolutivos no momento do resgate; a dosificação; a discrição; o destemor cosmoético; a paci-

ência tarística; a ação traforista; o carisma; o equilíbrio íntimo melhorando o nível do autodiscer-

nimento; a qualificação do gabarito do assistente; as resoluções das interprisões grupocármicas;  

o treino para a liderança interassistencial. 

 

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

constante de energias; os tempos do resgate extrafísico; as inspirações dos amparadores extrafísi-

cos para vincar a conscin assistível; a busca antecipada de futura sincronicidade assistencial; a co-

participação em resgate extrafísico (resgatex) de ex-familiar; a avaliação do nível de assédio do 

assistível para adequar a força necessária da assistência; a ultrapassagem de patamar evolutivo;  

o parapsicodrama; a paramemória; o nevoeiro de energia enquanto base do encapsulamento favo-

recendo o encaminhamento de consciex assistível para comunex de tratamento; a confiança na co-

bertura assistencial dos amparadores extrafísicos de função; as inspirações na tenepes; o reforço 

energético interassistencial diário na tenepes; o Paradireito Assistencial. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo hiperacuidade multidimensional–autodiscernimento evo-

lutivo; o sinergismo timing do assistente–timing do assistido; o sinergismo vontade inquebrantá-

vel–intencionalidade cosmoética–autodiscernimento evolutivo. 

Principiologia: o princípio da responsabilidade interassistencial; o princípio da afini-

dade interconsciencial; o princípio de o limite da assistência ser determinado pela capacidade do 

assistido; o princípio de a primeira manifestação de assistência ser o respeito ao assistido;  

o princípio da empatia evolutiva; o princípio da responsabilidade advinda do conhecimento; a te-

ática do princípio da descrença (PD). 

Codigologia: os códigos comunicacionais criados pelos assistentes na condição de estra-

tégia de interação; o código de valores pessoais do assistível; o código pessoal de Cosmoética 

(CPC) do assistente. 

Teoriologia: a teoria e prática da interassistencialidade. 

Tecnologia: a utilização de mnemotécnica interassistencial; a técnica de pensar como se 

fosse amparador; a técnica da prospectiva tarística; a técnica da associação das ideias; as técni-

cas conscienciométricas, verbaciológicas e interassistenciais de resgate da responsabilidade evo-

lutiva; a técnica da holopaciência didática; a técnica da aplicação dos limites interassistenciais. 

Voluntariologia: o voluntariado na condição de exercício para a aprendizagem da inte-

rassistencialidade; o voluntariado conscienciológico como porta aberta à condição de minipeça 

do maximecanismo interassistencial. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscien-

ciológico da sinalética parapsíquica; o laboratório conscienciológico da Conscienciometria;  

o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da grupalida-

de; o laboratório conscienciológico da vida cotidiana; o laboratório conscienciológico da dife-

renciação pensênica. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível dos Am-

paradores. 

Efeitologia: os efeitos das afinidades cognitivas; os efeitos autopersuasivos das experi-

mentações pessoais; a recuperação da lucidez do assistido como efeito do emprego da ideia res-

gatogênica; o efeito cascata dos atos interassistenciais; o efeito positivo da autoconfiança na ca-

pacidade de assistir; o êxito assistencial enquanto efeito da coragem cosmoética; os efeitos grati-

ficantes universais da consecução da interassistencialidade. 
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Neossinapsologia: a ideia resgatogênica preparando a aquisição de neossinapses; as ne-

ossinapes a serem consolidadas após resgate, intra ou extrafísico, do assistível. 

Ciclologia: o ciclo assistência taconística–assistência tarística. 

Enumerologia: a palavra resgatogênica; a expressão resgatogênica; a frase resgatogê-

nica; o refrão resgatogênico; o mote resgatogênico; o estribilho resgatogênico; o provérbio res-

gatogênico. 

Binomiologia: o binômio autoconfiança-autossuficiência; o binômio paciência-persis-

tência; o binômio ideia-intenção; o binômio empatia-assertividade; o binômio afetividade-assis-

tencialidade; o binômio admiração-discordância; o binômio força presencial–força das ideias. 

Interaciologia: a interação Proxêmica-Cronêmica; a interação assistido–assistente–am-

parador extrafísico; a interação Paradireito-Paradever. 

Crescendologia: o crescendo evolutivo das ações interassistenciais cosmoéticas.  

Trinomiologia: o trinômio intercompreensão-intercooperação-interassistência; o trinô-

mio pensene do assistente–pensene do assistível–códigos significativos. 

Polinomiologia: o polinômio impacto factual–síntese ideativa–fixação ideativa–momen-

to resgatogênico. 

Antagonismologia: o antagonismo determinismo / livre arbítrio; o antagonismo inten-

ção de informar / intenção de convencer; o antagonismo controle / amparo; o antagonismo apro-

veitamento das oportunidades / desperdício dos recebimentos; o antagonismo ousadia cosmoéti-

ca / covardia evolutiva; o antagonismo omissão superavitária / omissão deficitária; o antagonis-

mo sensibilidade interassistencial / insensibilidade interconsciencial. 

Paradoxologia: o paradoxo de quanto maior a autonomia da consciência maior as in-

terconectividades assistenciais. 

Politicologia: a interassistenciocracia; a meritocracia; a lucidocracia; a discernimento-

cracia; a cosmoeticocracia; a conscienciocracia; a cognocracia. 

Legislogia: a lei básica da interassistencialidade consciencial de o menos doente, mais 

experiente, ajudar ao mais doente, menos experiente. 

Filiologia: a conscienciofilia. 

Holotecologia: a ideoteca; a mentalsomatoteca; a psicossomatoteca; a argumentoteca;  

a comunicoteca; a evolucioteca; a sinaleticoteca; a energeticoteca; a cronoteca. 

Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Intencionologia; a Parapercepciologia;  

a Holomnemologia; a Autolucidologia; a Tenepessologia; a Projeciologia; a Evoluciologia; a Be-

nignopensenologia; a Holomaturologia; a Comunicologia; a Cronoevoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista; a personalidade antigargalo; a consciex amparadora. 

 

Masculinologia: o intermissivista; o assistente; o assistido; o compassageiro evolutivo; 

o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o autodecisor; o cognopolita;  

o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossôma-

ta; o conviviólogo; o duplista; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o es-

critor; o evoluciente; o exemplarista; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessis-

ta; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o voluntário; o homem de ação. 

 

Femininologia: a intermissivista; a assistente; a assistida; a compassageira evolutiva;  

a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a autodecisora; a cognopolita; 

a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; 

a convivióloga; a duplista; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora;  

a evoluciente; a exemplarista; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a voluntária; a mulher de ação. 
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Hominologia: o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens attentus; o Homo sa-

piens parapsychicus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens 

energovibratorius; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens evolutiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: ideia resgatogênica simples = aquela expressa por único vocábulo; ideia 

resgatogênica composta = aquela expressa através de conjunto de palavras formadoras de frase. 

 

Culturologia: os códigos culturais. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a ideia resgatogênica, indicados para a expansão das 

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

01.  Agente  desencadeador:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Amparabilidade:  Amparologia;  Homeostático. 

03.  Desenredamento:  Conviviologia;  Neutro. 

04.  Despertez:  Autopercucienciologia;  Neutro. 

05.  Dosagem:  Experimentologia;  Neutro. 

06.  Evitação  da  evitação:  Conviviologia;  Homeostático. 

07.  Gabarito  assistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

08.  Hiperacuidade  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

09.  Medida  justa:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

10.  Olhar  de  fraternidade:  Interassistenciologia;  Homeostático.  

11.  Olho  clínico:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

12.  Paralógica  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

13.  Predelineamentologia:  Prospectivologia;  Neutro. 

14.  Tempo  assistencial:  Interassistenciologia;  Neutro. 

15.  Verbaciologista:  Verbaciologia;  Homeostático. 

 

COM  HIPERACUIDADE  INTERASSISTENCIAL,  A  CONSCIN  

PODE  IDENTIFICAR  FATO  VIVENCIADO  PELO  ASSISTÍVEL,  
PASSÍVEL  DE  VINCAR  IDEIA  RESGATOGÊNICA  PARA  SER  

EMPREGADA  EM  FUTURO  ENCAMINHAMENTO  EVOLUTIVO.  
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já analisou o quanto lança mão da vivência do 

assistível para criar intencionalmente vínculo de ideia resgatogênica? Sente-se predisposto(a)  

a qualificar tal empreendimento interassistencial?  

 
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 fo-
tos; 14 ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; 

glos. 12.576 termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Edita-

res; Foz do Iguaçu, PR; 2009; página 115. 

 

R. N. 
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I D E I A    S U T I L  
( HE U R I S T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A ideia sutil é a representação mental de algo concreto, abstrato ou quimé-

rico, significando conhecimento, informação ou noção, e expressando maneira de ver, opinião 

pensada ou formulada, quase imperceptível e, paradoxalmente, de profunda agudez, exigindo 

grande finura de análise. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra ideia vem do idioma Latim, idea, “forma original; imagem; no-

ção; ideia”, e esta do idioma Grego, idéa, “aspecto exterior; aparência; forma; maneira de ser”. 

Surgiu no Século XVI. O termo sutil deriva também do idioma Latim, subtilis, “sutil; fino; delga-

do; tênue; miúdo; delicado; exato; escrupuloso; minucioso; simples; preciso”. Apareceu no Sé-

culo XIII. 

Sinonimologia: 01.  Concepção sutil. 02.  Constructo sutil. 03.  Neoconstructo sutil.  

04.  Conceito sutil. 05.  Noção  sutil. 06.  Verpon sutil. 07.  Ideia engenhosa; ideia requintada.  

08.  Ideia penetrante; ideia perspicaz. 09.  Ideia arguta; ideia megafocal. 10.  Concepção inédita; 

concepção requintada. 

Neologia. As duas expressões compostas ideia sutil básica e ideia sutil evoluída são 

neologismos técnicos da Heuristicologia. 

Antonimologia: 01.  Ideia explícita; ideia óbvia. 02.  Ideia tola. 03.  Paleoideia.  

04.  Ideia delirante. 05.  Ideia fixa. 06.  Ideia superficial. 07.  Ideia rebarbativa. 08.  Ideia ultrapas-

sada. 09.  Ideia subcerebral. 10.  Ideia fossilizada. 

Estrangeirismologia: o finding; a boutade; o Serenarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à hiperacuidade consciencial. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Ideias: ré-

deas cósmicas. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da sutileza das coisas; os lucidopensenes; a lucido-

pensenidade; os maxipensenes; a maxipensenidade; os megapensenes; a megapensenidade; a ae-

rificação das energias do holopensene; os xenopensenes sutis, mas persistentes, dos assediadores 

extrafísicos. 

 

Fatologia: a ideia sutil; a ideia imprevista; a ideia aleatória; a ideia do ar; a ideia do na-

da; a informação subliminar; a sutileza do constructo; a ideia original; a dificuldade intelectiva da 

ideia sutil; a camuflagem da ideia sutil; a substancialidade sutil da própria consciência lúcida; as 

nuanças da ideia; a representação impensada até o momento evolutivo; a maneira de ver diferen-

te; o modo particular da abordagem técnica; a sofisticação da neoverpon; a invenção sutil; o lam-

pejo sutil; a descoberta sutil; a sacação sutil; o neodiscernimento; a engenhosidade sutil; a asso-

ciação sutil das neoideias; a imagem sutil; o raciocínio cosmolíneo; a Zetética; o abertismo cons-

ciencial. 

 

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

a sutileza transcendente do parafenômeno; a leveza vigorosa da ectoplasmia. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo extrafisicalidade-sutilidade. 
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Principiologia: o princípio da perseverança pesquisística. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado aos autopensenes. 

Teoriologia: a teoria das ideias. 

Tecnologia: a técnica do entrelinhamento; a técnica do detalhismo. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapercepciologia. 

Efeitologia: o efeito concreto das paracirurgias invisíveis. 

Neossinapsologia: a concepção de neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo de neoideias libertárias. 

Enumerologia: a pérola negra mentalsomática; a leitura entre linhas; os pingos nos is; 

o veio dourado da neoverpon; a desconstrução da sutileza da tenuidade da cortina da neoideia;  

a teia mental ao modo da urdidura de aranha manhosa; o achado da agulha no palheiro. 

Binomiologia: o binômio sutileza da ideia–realização concreta. 

Interaciologia: a interação permanente intrafisicalidade-extrafisicalidade. 

Crescendologia: o crescendo evolutivo das megaconcepções sutis da Consciex Livre 

(CL). 

Trinomiologia: o trinômio (aliteração) constructo-conceito-cognição. 

Antagonismologia: o antagonismo ideia sutil / ideia evidente; o antagonismo ideia sutil 

/ apedeutismo; o antagonismo ideológico intensidade mínima / penetração máxima. 

Paradoxologia: o paradoxo ideia sutil–representação concreta; o paradoxo ideia sutil– 

–efeito halo concreto. 

Politicologia: a lucidocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à autocognição avançada. 

Filiologia: a ideofilia; a gnosiofilia; a intelectofilia; a neofilia; a xenofilia; a evolucio-

filia; a criticofilia. 

Holotecologia: a intelectoteca; a analiticoteca; a ideoteca; a heuristicoteca; a experimen-

toteca; a cognoteca; a mentalsomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Heuristicologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia;  

a Metodologia; a Mentalsomatologia; a Discernimentologia; a Neotecnologia; a Comunicologia;  

a Holotecologia; a Pensenologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

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

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

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 
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Hominologia: o Homo sapiens ideosutilis; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sa-

piens mentalsomaticus; o Homo sapiens autologicus; o Homo sapiens polymatha; o Homo sa-

piens eruditus; o Homo sapiens verponarista; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens 

scientificus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: ideia sutil básica = a concepção tão somente intrafísica, materiológica, 

eletronótica, instintiva, superficial, mínima; ideia sutil evoluída = a concepção extrafísica, cons-

cienciológica, profunda, prioritária, máxima. 

 

Culturologia: a cultura da Mentalsomatologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a ideia sutil, indicados para a expansão das abordagens 

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

01.  Aplicação  da  neoideia:  Heuristicologia;  Neutro. 

02.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

03.  Conceito:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

04.  Fruto  experimental:  Experimentologia;  Homeostático. 

05.  Grupo  de  neoideias:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

06.  Ideia  original:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

07.  Nicho  da  neoideia:  Verponologia;  Neutro. 

08.  Refutaciologia:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

09.  Soltura  mentalsomática:  Experimentologia;  Homeostático. 

10.  Verpon:  Experimentologia;  Homeostático. 

 

AS  IDEIAS  SUTIS  ESTRUTURAM  O  DINAMISMO  DA  EVO-
LUÇÃO  DA  HUMANIDADE,  EM  TODOS  OS  SETORES  DAS 
AÇÕES  INTRAFÍSICAS,  POTENCIALIZANDO  AS  RECICLA- 

GENS  CONTÍNUAS  E  EVITANDO  AS  FOSSILIZAÇÕES. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, concebe alguma ideia sutil de quando em quan-

do? Em qual linha de conhecimento? 
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I D E N T I D A D E    E X T R A  
( E G O C A R M O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A identidade extra é a da consciex lúcida quando atuando conscientemente, 

em tarefas interassistenciais prolongadas, na dimensão extrafísica, ou no período intermissivo, 

com outro nome, ou apresentação parassocial, seja com paravisual de homem ou mulher, diferen-

te das identidades assumidas em vidas intrafísicas, tanto passadas quanto sucessivas, mais re-

centes. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo identidade deriva do idioma Latim, identitas, “identidade”, e este 

de idem, “o mesmo”. Surgiu no Século XVII. O vocábulo extra procede também do idioma La-

tim, extra, “na parte de fora; além de; por exceção”. 

Sinonimologia: 01.  Parapersonalidade extra. 02.  Identidade extrafísica específica. 03.  

Paraidentidade extra; paraidentidade intermissiva. 04.  Identidade parassocial. 05.  Identidade es-

pecial. 06.  Identidade distinta. 07.  Identidade holobiográfica; identidade inusitada. 08.  Entidade 

singular. 09.  Entidade parassocial. 10.  Consciex singular. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 15 cognatos derivados do vocábulo identidade: 

desidentificação; desidentificar; identificabilidade; identificação; identificador; identificar; iden-

tificável; identitária; identitário; identitarismo; neoidentidade; paraidentidade; parapseudoiden-

tidade; pseudoidentidade; retroidentidade. 

Neologia. As 3 expressões compostas identidade extra, identidade extra elementar  

e identidade extra evoluída são neologismos técnicos da Egocarmologia. 

Pseudonimologia: o cognome extrafísico. 

Antonimologia: 01.  Identidade civil; identidade humana. 02.  Personalidade humana. 

03.  Entidade humana. 04.  Identidade social. 05.  Identidade nominal. 06.  Identidade convencio-

nal. 07.  Identidade vulgar. 08.  Entidade social. 09.  Cidadã; cidadão. 10.  Conscin vulgar. 

Estrangeirismologia: a dog tag; o curriculum vitae; o nom de plume; o pen name;  

o continuum assistencial intra e extrafísico. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à autoconsciencialidade interassistencial evolutiva. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade; os ortopensenes; a orto-

pensenidade. 

 

Fatologia: a identidade pessoal; a autolucidez evolutiva da conscin; a formação da iden-

tidade; a condição de ser a mesma pessoa; a consistência da personalidade; a persistência da pró-

pria personalidade; o conjunto de caracteres próprios e exclusivos da pessoa capaz de permitir sa-

ber quem é ou ser reconhecida; a individualização da personalidade; a certidão de nascimento;  

o reconhecimento do indivíduo; a identidade médico-legal; a identidade ocupacional; o processo 

identitário; a nova identidade conjugal; a antonomásia; o apodo; o epíteto; o codinome; o criptô-

nimo; a crise de identidade; a ausência de identidade; a personalidade de base; o éthos; a ficha an-

tropométrica; o documento comprobatório de identidade; a prova de identidade; o holoperfil pes-

soal; as impressões digitais; a carteira de identidade; a cédula de identidade; o passaporte; a car-

teira de clube; a carteira de habilitação de motorista; o título de eleitor; a carteira de identidade de 

estrangeiro; a chapa de identificação; o crachá; o cartão de identificação do contribuinte (CIC);  

o CPF; a ficha policial; a assinatura; a braçadeira; o uniforme; a arcada dentária; os sinais de nas-

cença (nevos); o neoego gerado a partir do Curso Intermissivo. 
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Parafatologia: a identidade extra; a sobrevivência da personalidade humana à morte 

corporal; a renovação da identidade extrafísica na Intermissão; a substituição intermissiva da 

identidade da pessoa física; o nome do amparador extrafísico; o nome do evoluciólogo extrafísi-

co; o nome do Serenão; o apelido extrafísico; o qualificativo da consciex; o chamamento extrafí-

sico da consciência; a convenção da consciex, recém-chegada à Intermissão, assumindo o nome 

da vida humana última; o ato de assumir a paraidentidade nova diferente dos nomes de todas as 

vidas intrafísicas prévias, remotas e recentes; a autovivência do estado vibracional (EV) profiláti-

co; o parafenômeno das autorretrocognições; a holobiografia pessoal; a holanálise holobiográfica; 

a agendex pessoal; os compromissos intermissivos; o parafato de a condição da identidade extra 

ser gerada espontânea e diretamente pelas consciências assistidas pela consciex. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo compléxis–intermissividade assistencial. 

Principiologia: o princípio da interassistencialidade. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Pro-

jeciologia. 

Ciclologia: o ciclo intermissão-ressoma-dessoma. 

Enumerologia: a identidade civil; a identidade evolutiva; a identidade digital; a identi-

dade feminina; a identidade masculina; a identidade transexual; a falsa identidade. 

Binomiologia: o binômio intrafisicalidade-extrafisicalidade. 

Interaciologia: a interação pessoal assistente intrafísico–assistente extrafísico. 

Crescendologia: o crescendo assistente intrafísico–assistente extrafísico. 

Trinomiologia: o trinômio Cogniciologia-Autocogniciologia-Paracogniciologia. 

Politicologia: a meritocracia; a cosmoeticocracia; a evoluciocracia. 

Legislogia: a lei da identidade. 

Filiologia: a assistenciofilia. 

Holotecologia: a autopesquisoteca; a conscienciometroteca; a intermissioteca; a experi-

mentoteca. 

Interdisciplinologia: a Egocarmologia; a Personologia; a Evoluciologia; a Intermissio-

logia; a Extrafisicologia; a Holomaturologia; a Interassistenciologia; a Criminalística; a Dactilos-

copia; a Sociologia; a Parassociologia; a Conviviologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação; o amparador interconsciencial; o evoluciólogo;  

o Serenão. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-
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peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a amparadora interconsciencial; a evoluciólo-

ga; a Serenona. 

 

Hominologia: o Homo sapiens teleguiatus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sa-

piens serenissimus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens conscientiometricus; o Homo 

sapiens projectius; o Homo sapiens vinculatus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: identidade extra elementar = a da consciência tendo vivido a despertici-

dade na recente vida intrafísica e, agora, no período intermissivo; identidade extra evoluída = a da 

consciência do Serenão. 

 

Culturologia: a identidade cultural. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a identidade extra, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Abordagem  extrafísica:  Extrafisicologia;  Neutro. 

02.  Antítipo  extrafísico:  Psicossomatologia;  Neutro. 

03.  Conduta  cosmoética:  Conviviologia;  Homeostático. 

04.  Ficha  evolutiva  pessoal:  Autevoluciologia;  Neutro. 

05.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

06.  Paraprocedência:  Extrafisicologia;  Neutro. 

07.  Pararrealidade:  Extrafisicologia;  Neutro. 

08.  Parautobiografia:  Parageneticologia;  Homeostático. 

09.  Personalidade  consecutiva:  Seriexologia;  Neutro. 

10.  Ranque  assistencial:  Interassistenciologia; Homeostático. 

 

A  DEDICAÇÃO  ÀS  TAREFAS  DA  INTERASSISTENCIALI- 
DADE,  SEJA  PELO  HOMEM  OU  PELA  MULHER,  EM  VIDA  

HUMANA  RECENTE,  É  O  CAMINHO  NATURAL  DA  AQUISI-
ÇÃO  DA  IDENTIDADE  EXTRA,  EVOLUTIVAMENTE  SADIA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite apresentar-se com algum tipo de identi-

dade extra quando dessomado? Por quais razões? 
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I D E N T I F I C A Ç Ã O    D O    P A D R Ã O  
( H O L O P E S Q U I S O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A identificação do padrão é a busca técnica ou a sinalização do caráter 

exato e minucioso da categoria fundamental de cada objeto de pesquisa básica, geral, em qualquer 

linha do conhecimento. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo identificação é de origem controversa. Para Antenor de Veras Nas-

centes (1886–1972), o vocábulo é composto pelas palavras do idioma Latim, identicu, “idêntico; 

semelhante”, e facere, “fazer; executar; efetuar; levar a efeito; desempenhar; cumprir; cometer”. 

Segundo José Pedro Machado (1914–2005) e Antônio Geraldo da Cunha (1924–1999), o étimo 

deriva do idioma Latim Medieval, identificare, “identificar”. Surgiu no Século XVII. A palavra 

identificação apareceu em 1881. O termo padrão procede do idioma Latim, patronus, “patrono; 

protetor dos plebeus; advogado; defensor; arrimo; apoio; padroeiro”, e este de pater, “pai”. Sur-

giu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Reconhecimento de padrão. 2.  Identificação do megafoco. 3.  Loca-

lização da essência. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 8 cognatos derivados do vocábulo identificação: 

desidentificar; desidentificação; identificabilidade; identificador; identificadora; identificar; 

identificável; inidentificável. 

Neologia. As 3 expressões compostas identificação do padrão egocármico, identificação 

do padrão grupocármico e identificação do padrão policármico são neologismos técnicos da Ho-

lopesquisologia. 

Antonimologia: 1.  Desidentificação do padrão. 2.  Ignorância do padrão. 3.  Bloqueio 

do padrão. 

Estrangeirismologia: o achado ou finding; o pattern identification method. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às prioridades evolutivas na vida diuturna. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autopensenização linear; os lucidopensenes;  

a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; 

a especificação dos monoideísmos pessoais; a identificação do materpensene pessoal. 

 

Fatologia: a identificação do padrão; a identificação do padrão da pesquisa; a identifica-

ção do fato orientador das investigações; a identificação do padrão da rotina pessoal; a identifica-

ção permanente dos padrões das ações pessoais; a identificação dos fatores ambíguos da realida-

de; a identificação da marca de excelência dos objetos; a identificação do secundário nas análises 

das realidades; a identificação das contradições estagnantes; a identificação da palavra-chave da 

pesquisa; a identificação do padrão das prioridades evolutivas; a identificação do conteúdo ego-

cármico do objeto; a identificação do conteúdo policármico do objeto; a identificação das afinida-

des obscuras entre as coisas; a verificação da uniformidade de parâmetros externos; o confronto 

com a casuística pessoal; o levantamento da bagagem das autexperiências; a autorreflexão sobre 

os fatos; a definição dos padrões; a autoidentificação do próprio padrão do perfil; o padrão convi-

vencial; o padrão assistencial; o padrão intelectivo; o padrão energético; o padrão cosmoético. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; a identificação do padrão do conteúdo de cada fenômeno parapsí-

quico; a elaboração do dicionário particular com as próprias sinaléticas energéticas parapsíquicas; 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

12215 

a pesquisa dos padrões existentes nos parafenômenos vivenciados; o desvendamento do conteúdo 

das paravivências; o padrão paraperceptivo pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo vontade decidida–intenção sadia; o sinergismo padroni-

zação técnica–vida organizada. 

Principiologia: o princípio da descrença; o princípio da sincronicidade interdimen-

sional. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da identidade pessoal; a teoria evolutiva aplicada dia a dia inin-

terruptamente. 

Tecnologia: a técnica do detalhismo; as técnicas estatísticas; as técnicas de pesquisa 

conscienciológica; as técnicas autoconscienciométricas; a vida moderna tecnológica potenciali-

zando a vida evolutiva. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pesquisologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores. 

Efeitologia: o efeito dos desempenhos pessoais, constantes e prolongados. 

Ciclologia: o ciclo regular de ocorrência dos padrões; o ciclo equívoco-correção- 

-acerto. 

Enumerologia: a identificação dos travões evolutivos pessoais; a identificação contínua 

do megafoco nas abordagens; a identificação do problema de pesquisa; a identificação da ordem 

subjacente à entropia exposta; a identificação das reciclagens sinérgicas; a identificação do local 

de poder; a identificação do materpensene do holopensene. 

Binomiologia: o binômio Experimentologia-Autopesquisologia. 

Interaciologia: a interação entre as ocorrências do Cosmos; a interação megacogni-

ção–megajuízo autocrítico. 

Crescendologia: o crescendo caos do desconhecido–sistematização do conhecido;  

o crescendo discernimento-clareza. 

Trinomiologia: o trinômio observação-exploração-reconhecimento; o trinômio atos-fa-

tos-parafatos. 

Polinomiologia: o polinômio distinguir-caracterizar-singularizar-denominar; o polinô-

mio homogeneidade-sequencialidade-repetibilidade-regularidade; o polinômio racionalidade-lo-

gicidade-prioridade-verdade. 

Antagonismologia: o antagonismo padrão mínimo / alto padrão; o antagonismo ideia- 

-conteúdo / ideia-forma. 

Paradoxologia: o paradoxo da conduta-padrão evolutiva não fazer parte do padrão na 

Socin Patológica. 

Politicologia: a lucidocracia. 

Legislogia: as leis da Física Eletronótica; as leis da Fisiologia Humana; as leis da Pa-

rafisiologia Consciencial; a lei de causa e efeito aplicada aos esforços pessoais. 

Filiologia: a neofilia; a metodofilia; a cognofilia; a pesquisofilia; a cienciofilia; a evolu-

ciofilia; a parapsicofilia. 

Mitologia: o mito do caos. 

Holotecologia: a cognoteca; a evolucioteca; a proexoteca; a parapsicoteca; a conscien-

ciometroteca; a recexoteca; a experimentoteca. 

Interdisciplinologia: a Holopesquisologia; a Mentalsomatologia; a Evoluciologia; a Au-

tocogniciologia; a Autodiscernimentologia; a Intrafisicologia; a Evoluciologia; a Proexologia;   

a Priorologia; a Sistematologia; a Parassemiologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a consciência autorganizada; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens identificator; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo 

sapiens recyclans; o Homo sapiens conscientiometricus; o Homo sapiens rationabilis; o Homo 

sapiens analyticus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sa-

piens identificator; o Homo sapiens investigator. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: identificação do padrão egocármico = o do universo ainda egoico, me-

nor; identificação do padrão grupocármico = o do universo mediano ou medíocre; identificação 

do padrão policármico = o do universo evoluído da fraternidade, o mais relevante. 

 

Culturologia: a Multiculturologia da Holopesquisologia; a cultura da padronização. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a identificação do padrão, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Autoidentificação:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

02.  Autoidentificação  somática:  Autossomatologia;  Homeostático. 

03.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

04.  Autovigilância  ininterrupta:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

05.  Descrenciologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

06.  Detalhismo:  Experimentologia;  Homeostático. 

07.  Identidade  extra:  Egocarmologia;  Homeostático. 

08.  Intrarticulação  heurística:  Holomaturologia;  Homeostático. 

09.  Inventariologia:  Proexologia;  Homeostático. 

10.  Leitura  correta:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

11.  Neoidentidade:  Egocarmologia;  Neutro. 
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12.  Pesquisa  curiosa:  Experimentologia;  Neutro. 

13.  Planilha  técnica:  Experimentologia;  Neutro. 

14.  Sistemata:  Experimentologia;  Neutro. 

15.  Vida  matemática:  Holomaturologia;  Neutro. 

 

A  IDENTIFICAÇÃO  DA  NATUREZA,  OU  DA  QUALIFICAÇÃO 
DO  PADRÃO  DAS  REALIDADES,  INTERESSA  SEMPRE 
ÀS  PERSONALIDADES  PROEXOLÓGICAS,  DEDICADAS 

ÀS  PESQUISAS  GERAIS  DA  EVOLUÇÃO  DA CONSCIÊNCIA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, vive atento à identificação do padrão das reali-

dades? Em todos os campos de cognição? 
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I D E N T I F I C A Ç Ã O    D O    T R A F O R  
( C O N S C I E N C I O M E T R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A identificação do trafor é a busca técnica ou a sinalização do caráter exato 

e minucioso dos traços-força (trafores) ou predicados da consciência, intra ou extrafísica, de acor-

do com os autodesempenhos evolutivos apresentados, a Escala Evolutiva das Consciências e as 

folhas de avaliação do Conscienciograma. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo identificar tem origem controversa. Para Antenor de Veras Nascen-

tes (1886–1972), o vocábulo é constituído pelas palavras do idioma Latim, identicu, “idêntico; se-

melhante”, e facere, “fazer; executar; efetuar; levar a efeito; desempenhar; cumprir; cometer”. Se-

gundo José Pedro Machado (1914–2005) e Antônio Geraldo da Cunha (1924–1999), o étimo deri-

va do idioma Latim Medieval, identificare, “identificar”. Surgiu no Século XVII. O vocábulo 

identificação apareceu em 1881. A palavra traço vem do idioma Latim, tractiare, e este de trahe-

re, “tirar; puxar; arrastar; mover dificultosa e lentamente; rolar; levar de rojo; puxar para si; atra-

ir”. Surgiu no Século XVI. O termo força provém igualmente do idioma Latim, fortia, de fortis, 

“forte; robusto; vigoroso; corpulento; grande; poderoso; ativo; corajoso; virtuoso; formoso”. 

Sinonimologia: 1.  Diagnóstico do traço-força consciencial. 2.  Identificação do talento 

consciencial. 3.  Reconhecimento do predicado da consciência. 4.  Localização da qualidade cons-

ciencial. 5.  Sinalização da virtude consciencial. 

Neologia. As 3 expressões compostas identificação do trafor, identificação do minitra-

for e identificação do megatrafor são neologismos técnicos da Conscienciometrologia. 

Antonimologia: 1.  Diagnóstico do traço-fardo da consciência. 2.  Identificação do vício 

consciencial. 3.  Busca do defeito da consciência. 4.  Exame acurado da hipomaturidade conscien-

cial. 

Estrangeirismologia: a identificação do background consciencial; o exame do know- 

-how evolutivo da consciência; a pesquisa do savoir-faire multiexistencial; o portfolio das compe-

tências evolutivas da consciência; o Traforium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade da Autocogniciologia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do traforismo; o holopensene pessoal da Autopes-

quisologia; os cognopensenes; a cognopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os 

nexopensenes; a nexopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os ortopensenes; a or-

topensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; o holopensene traforístico favore-

cendo a expressão das genialidades pessoais. 

 

Fatologia: a identificação do trafor; o levantamento autocrítico das potencialidades pes-

soais; a discriminação teática das categorias de trafores manifestados na cotidianidade; o reconhe-

cimento íntimo dos autopredicados; a aptidão desenvolvida pela consciência em retrovidas ou em 

períodos de intermissão, manifestando-se espontânea e naturalmente na ressoma intrafísica atual; 

a listagem minuciosa dos próprios talentos, habilidades e competências; o livro Conscienciogra-

ma auxiliando na identificação de trafores teóricos e práticos; o Programa Autoconscienciométri-

co da Associação Internacional de Conscienciometrologia Interassistencial (CONSCIUS);  

a identificação das diretrizes da autoproéxis balizando o emprego lúcido dos megatrafores pesso-

ais; as singularidades traforistas; a singularidade da combinação dos autotrafores; a convergência 

prolífica dos autotrafores; a falta de novas oportunidades de autexpressão impedindo o afloramen-

to de trafores inexplorados nesta existência; o fato de os talentos pessoais serem tão naturais  
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a ponto de a conscin supor serem comuns a todas as consciências; o ato mais inteligente e cosmo-

ético de, no primeiro contato, analisar prioritariamente, os trafores e depois os trafares das consci-

ências; o fato de o reconhecimento dos autotrafores facilitar o reconhecimento dos heterotrafores; 

a pesquisa providencial dos potenciais ociosos da conscin ainda não identificados; o apedeutismo 

quanto ao próprio microuniverso consciencial; o autodesconhecimento impossibilitando a conse-

cução do compromisso de doar e ensinar as autocompetências; a ansiedade provocada pelos talen-

tos ignorados desperdiçados; os autassédios e autocrenças denegridoras do autovalor; ao fato de  

a  baixa autestima ser gerada pelas autocorrupções e comodismo existencial; a mundividência tra-

farista dificultando a identificação de trafores; o medo da autexposição gerando a resistência  

à identificação dos próprios talentos; o ato de ignorar os autotrafores gerando omissões deficitá-

rias reiteradas; os trafores identificados ainda ociosos; os dados da autopesquisa esquecidos na 

gaveta; a banalização dos talentos pessoais; a arrogância de não compartilhar os frutos dos talen-

tos pessoais; a autocientificidade enquanto profilaxia da ilusão quanto aos pseudotrafores; a iden-

tificação e aplicação teática dos autotrafores vacinando a conscin contra a inveja e a competi-

tividade; a evitação do desperdiçamento dos próprios trafores, habilidades, inteligências, geniali-

dades e ideias inatas, catalisadores da realização da proéxis pessoal e do completismo existencial; 

o senso de dever colocando em pleno funcionamento assistencial os próprios talentos meritórios; 

o nível das capacidades inatas tornando-se secundário em relação à qualidade da aplicação cos-

moética dos potenciais pessoais; a genialidade maior de saber identificar e empregar teaticamente 

os trafores; a inserção dos autotrafores identificados no conjunto de hábitos e rotinas pessoais am-

pliando o autorrendimento evolutivo; o saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) transparecendo 

nos interesses pessoais e na Autotraforologia. 

 

Parafatologia: a medida intraconsciencial traforística fundamentada no próprio acervo 

casuístico e paracasuístico; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático facilitando  

a identificação dos trafores parapsíquicos; a identificação dos paratrafores; a indiferença e o me-

nosprezo quanto às autopotencialidades parapsíquicas, interassistenciais, reconhecidas, podendo 

gerar, extrafisicamente, a megamelex depois da dessoma; a abordagem predominantemente trafo-

rista dos amparadores; o auxílio dos amparadores na identificação dos talentos pessoais e alheios; 

o diagnóstico do conteúdo paragenético ínsito; as bagagens singulares das autexperiências multie-

xistenciais; as inferências lógicas sobre o patrimônio multiexistencial através da expressividade 

atual; os trafores identificados na personalidade consecutiva servindo de instrumentos confirma-

dores da seriexialidade; a identificação do trafor predispondo o reestabelecimento do rapport com 

a paraprocedência homeostática; a admissão nos Cursos Intermissivos (CIs) pré-ressomáticos ten-

do por base os megatrafores e tendências pessoais; a parespecialização intermissiva tendo por ba-

se os autotrafores burilados em múltiplas existências. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo dos trafores pessoais identificados potencializando a au-

tevolução; o sinergismo autodiscernimento aplicado–calculismo cosmoético; o sinergismo pre-

disposições inatas sadias–tarefas assistenciais. 

Principiologia: o princípio de a autobagagem cognitiva sobreviver às dessomas; o prin-

cípio da autorrecuperação de cons magnos; o princípio da cobaiagem mútua; o princípio da coe-

rência pessoal; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio do posicionamento pes-

soal (PPP); o princípio da responsabilidade interassistencial. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) indicando a autorresponsabilidade 

na proficuidade dos autotrafores. 

Teoriologia: a teoria da Paracerebrologia; a teoria da holomemória pessoal; a teoria 

da inteligência evolutiva (IE). 

Tecnologia: as técnicas conscienciométricas; a técnica do inventariograma pessoal;  

a técnica da avaliação dos autotrafores a partir das folhas ímpares do conscienciograma; a téc-
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nica da conscin-cobaia; a técnica do detalhismo nas avaliações conscienciais evolutivas; a técni-

ca da verificação dos resultados; a técnica da abordagem interconsciencial com ênfase no trafor. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico predispondo à identificação do tra-

for; os voluntários da Associação Internacional de Conscienciometrologia Interassistencial con-

tribuindo com a identificação dos autotrafores. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia;  

o laboratório conscienciológico da Autoparageneticologia; o laboratório conscienciológico da 

Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Traforólogos; o Colégio Invisível dos Conscienci-

ometrologistas; o Colégio Invisível da Holomaturologia; o Colégio Invisível da Proexologia. 

Efeitologia: os efeitos do restringimento intrafísico; os efeitos da educação familiar, es-

colar e cultural no florescimento das genialidades pessoais; o efeito da identificação dos autotra-

fores; o efeito da identificação do megatrafor; o efeito da aplicação calculada dos trafores pes-

soais na alavancagem da autoproéxis. 

Ciclologia: o ciclo tarístico talentos pessoais identificados–gestações conscienciais dis-

ponibilizadas; o ciclo trafores entrosados–catálise produtiva–autexpectativas superadas. 

Enumerologia: as faculdades pessoais; as propensões pessoais; as predisposições pes-

soais; as facilidades pessoais; as fluências pessoais; as desenvolturas pessoais; os êxitos pesso-

ais. A manifestação dos autotrafores; a pesquisa dos autotrafores; a identificação dos autotrafo-

res; a assunção dos autotrafores; a aplicação dos autotrafores; a qualificação dos autotrafores;  

o compartilhamento dos autotrafores. 

Binomiologia: o binômio Autoconscienciometrologia-Autopesquisologia; o binômio fa-

tos-parafatos embasando a identificação de trafores; o binômio nosográfico autotrafores desper-

cebidos–heterotrafores invejados; o binômio maximizar trafores–minimizar trafares; o binômio 

traforismo-autoconfiança; a autoconscientização quanto ao binômio conhecimento-responsabili-

dade; o binômio autopotencialidade-autoprioridade; o binômio megatrafor-interassistenciali-

dade. 

Interaciologia: a interação autexperimentação-autorreflexão-autoconhecimento; a inte-

ração autotestagens-heterotestagens; a interação Traforologia-Proexologia; a interação aportes 

existenciais–trafores pessoais; a interação desperdício dos autotrafores–megaomissão deficitá-

ria; a interação autorrecursos traforísticos reconhecidos–confiança na autorresolutividade; a in-

teração teática do megatrafor–rendimento evolutivo; a interação força presencial–megatrafor. 

Crescendologia: o crescendo indício-prova; o crescendo sondagem-ponderação-consta-

tação; o crescendo megatrafar-minitrafar-minitrafor-megatrafor; o crescendo trafores teóricos–

–trafores práticos; o crescendo trafor ignorado–trafor identificado–trafor aplicado–trafor oni-

presente. 

Trinomiologia: o trinômio dissecção-detalhamento-exaustividade; o trinômio cogni-

ções-habilidades-atitudes; o trinômio autolucidez-autocrítica-autodiscernimento; o trinômio no-

sográfico trafores ociosos–trafares fortalecidos–trafais perpetuados; o trinômio consistência 

pessoal–satisfação íntima–auteficácia; o trinômio ideal megatrafor pessoal–megafoco pessoal– 

–materpensene pessoal; o trinômio traforismo-interassistencialidade-megafraternidade. 

Polinomiologia: o polinômio distinguir-caracterizar-singularizar-denominar; o polinô-

mio casuísticas-fatuísticas-paracasuísticas-parafatuísticas; o polinômio talento-cognição-perí-

cia-qualificação; o polinômio autocrítica-autopesquisa-autocognição-autorrealismo. 

Antagonismologia: o antagonismo identificação do trafor / autovitimização; o antago-

nismo abordagem traforista / abordagem trafarista; o antagonismo trafor latente / trafor mani-

festo; o antagonismo trafor ocioso / trafor onipresente; o antagonismo saber teórico / saber teáti-

co; o antagonismo autoficção / autocientificidade; o antagonismo achismo / realismo; o antago-

nismo reconhecimento íntimo / reconhecimento alheio; o antagonismo excelência / negligência;  

o antagonismo consciência amplificada / consciência reprimida. 

Paradoxologia: o paradoxo do intermissivista com altas habilidades e baixo rendimento 

proexológico; o paradoxo do ato de reclamar sentado em ―pote de ouro‖; o paradoxo de a cons-
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cin ignorar os autotrafores burilados em múltiplas existências; o paradoxo do trafor desconheci-

do pela própria conscin e evidente para a maior parte das demais consciências. 

Politicologia: a autopesquisocracia; a cognocracia; a assistenciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço pesquisístico; as leis da Economia Consciencial; a lei 

do contágio evolutivo; a lei da evolução consciencial. 

Filiologia: a traforofilia; a autopesquisofilia; a autocogniciofilia; a conscienciometrofi-

lia; a analiticofilia; a autocriticofilia; a evoluciofilia. 

Sindromologia: a superação da síndrome do impostor; a inadmissão dos próprios trafo-

res na síndrome da subestimação; a omissão deficitária crassa da síndrome da mediocrização;  

a evitação do uso de lentes cor de rosa da síndrome de Poliana; a libertação das lavagens cere-

brais perpetuadas na síndrome da autovitimização; a polivalência improdutiva na síndrome da 

dispersão consciencial. 

Maniologia: a abolição da mania das queixas e lamentações. 

Mitologia: o desconhecimento da Paragenética alimentando o mito do dom adquirido 

sem autesforço. 

Holotecologia: a traforoteca; a potencioteca; a prioroteca. 

Interdisciplinologia: a Conscienciometrologia; a Traforologia; a Atributologia; a Holo-

maturologia; a Autopesquisologia; a Perfilologia; a Caracterologia; a Autocogniciologia; a Auto-

criticologia; a Teaticologia; a Seriexologia; a Historiologia Pessoal; a Biografologia; a Intracons-

cienciologia; a Inventariologia; a Parageneticologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistenci-

al; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o traforologista; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador 

intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassa-

geiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consci-

encioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólo-

go; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reci-

clante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; 

o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetó-

logo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a traforologista; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora 

intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassa-

geira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consci-

encioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexólo-

ga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reci-

clante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; 

a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetó-

loga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens traforisticus; o Homo sapiens megatraforisticus; o Ho-

mo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens conscientiometricus; o Homo sapiens autolucidus;  

o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens identificator; o Homo sapiens investigator;  

o Homo sapiens proexologus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: identificação do minitrafor = a busca técnica do traço-força consciencial 

geral, necessário e comum, do pré-serenão vulgar, homem ou mulher; identificação do megatrafor 

= a busca técnica do traço-força consciencial específico, necessário e raro, do intermissivista, ho-

mem ou mulher. 

 

Culturologia: a cultura da Traforologia; a cultura da Autopesquisologia. 

 

Levantamento. De acordo com a Conscienciometrologia, eis, dispostos em ordem alfa-

bética, pelo menos 11 indicadores, auxiliando na identificação dos trafores pessoais mais desen-

volvidos: 

01.  Aprendizagem: rapidez no domínio de novas atribuições específicas; maior eficiên-

cia no aprendizado em determinadas áreas. 

02.  Autocorrectibilidade: presença de traço consciencial predominantemente utilizado 

para o soerguimento pessoal quando há queda de lucidez, saída do prumo, ajudando a “sair do bu-

raco”. 

03.  Autodileções: atividades, funções, tarefas ou áreas com as quais a conscin mais tem 

afinidade para exercitar. 

04.  Autossatisfação: sensação de bem-estar e satisfação íntima no desenvolvimento de 

determinadas atividades. 

05.  Concentração: manutenção da atenção acurada na realização de determinadas ativi-

dades nas quais a conscin se deixa absorver a ponto de perder a noção do tempo. 

06.  Convergência: recebimento recorrente de determinados tipos de aportes existen-

ciais. 

07.  Eficácia: atividades, funções, tarefas ou áreas nas quais a conscin consegue obter re-

sultados mais consistentes ou de maior rendimento interassistencial. 

08.  Espontaneidade: reações espontâneas, imediatas, diante de determinadas situações 

com as quais se depara; desenvoltura natural em determinadas áreas específicas. 

09.  Motivação: vontade acima do normal na realização de determinadas atividades (vo-

liciolina). 

10.  Precocidade: manifestação do traço pesquisado desde tenra idade (ideias inatas, Pa-

ragenética). 

11.  Regularidade: consistência nos autodesempenhos ao utilizar determinados traços; 

capacidade de realizar determinada atividade ou tarefa repetidamente com alegria e com êxito. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a identificação do trafor, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Autocientificidade:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

02.  Autoidentificação:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

03.  Autoortopensenização:  Autopensenologia;  Homeostático. 

04.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

05.  Binômio  Autoconscienciometrologia-Autopesquisologia:  Experimentologia;  Ho-

meostático. 

06.  Bitraforologia:  Traforologia;  Homeostático. 

07.  Habilidade  inata:  Parageneticologia;  Neutro. 

08.  Medida  conscienciológica:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

09.  Megaconvergência  intraconsciencial:  Serenologia;  Homeostático. 

10.  Megatrafor:  Homeostaticologia;  Homeostático. 
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11.  Qualificação  dos  trafores:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

12.  Teto  da  autocompetência:  Autevoluciologia;  Neutro. 

13.  Trafor  consequente:  Traforologia;  Homeostático.  

14.  Trafor  ocioso:  Traforologia;  Neutro. 

15.  Trafor  onipresente:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

 

O  EXEMPLARISMO  DECORRENTE  DA  UTILIZAÇÃO  EVO-
LUTIVA  DOS  AUTOTRAFORES  IDENTIFICADOS  EVIDENCIA   
O  NÍVEL  DE  AUTOCOERÊNCIA  DA  CONSCIN  INTERMISSI-
VISTA  ATILADA  QUANTO  AOS  PARADEVERES  PESSOAIS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já identificou os trafores pessoais visando a apli-

cação a favor de todos? Quais os resultados evolutivos hauridos até o momento? 

 
Bibliografia  Específica: 
 

1.  Buckingham, Marcus; & Clifton, Donald O.; Descubra seus Pontos Fortes: Um Programa Revolucioná-
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refs.; 21 x 14 cm; br.; Sextante; Rio de Janeiro, RJ; 2008;  páginas 17, 26, 29, 31, 32, 37, 61, 63, 69, 74, 133 a 137, 153, 

155 e 175. 
2.  Costa, João Paulo; & Rossa, Dayane; Manual da Conscin Cobaia; pref. João Aurélio Bonassi; revisores 

Roberto Otuzi; Helena Alves Araújo; & Erotides Louly; 200 p.; 5 seções; 26 caps.; 1 cronologia; 22 E-mails; 69 enus.;  

2 fotos; 2 gráfs.; 3 ilus.; 2 minicurrículos; 4 tabs.; 20 websites; glos. 183 termos; 45 refs.; 1 apênd.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 
Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 157 a 160. 
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4.  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 332 e 403. 
5.  Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 

652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476 termos; 1. 811 
megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 websites; 

28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 255, 324, 712, 847, 906, 

921, 1.252 e 1.405. 
 

T. L. F. 
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I D I O S S I N C R A S I A    CU L T U R A L  
( M U L T I C U L T U R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A idiossincrasia cultural é a característica peculiar, específica e expressiva 

de determinado grupo étnico. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra idiossincrasia vem do idioma Grego, idiosugkrasía, “tempera-

mento particular”. Surgiu no Século XIX. O vocábulo cultura provém do idioma Latim, cultura, 

“ação de cuidar; tratar; venerar (no sentido físico e moral)”, e por extensão, “civilização”. Apare-

ceu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Cultura grupal. 2.  Tradicionalismo grupal. 3.  Idiossincrasia social. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 5 cognatos derivados do vocábulo idiossincra-

sia: idiocrasia; idiossincrásica; ideiossincrásico; idiossincrática; idiossincrático. 

Neologia. As 3 expressões compostas idiossincrasia cultural, idiossincrasia cultural 

homeostática e idiossincrasia cultural patológica são neologismos técnicos da Multiculturologia. 

Antonimologia: 1.  Conscin alienada. 2.  Conscin subcerebral. 

Estrangeirismologia: o modus ratiocinandi. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à convivialidade genética. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Multiculturologia; os cosmopensenes; a cosmo-

pensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopenseni-

dade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: a idiossincrasia cultural; as predisposições genéticas; a convivialidade genéti-

ca pessoal; o encaramujamento pessoal; as reações pessoais aos agentes exteriores do Cosmos; as 

preferências culturalmente herdadas; os hábitos alimentares; os conceitos de beleza; os padrões de 

consumo; os matizes diferenciadores das formas de existência social; os padrões culturais inva-

riáveis enraizados. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; as idiossincrasias retroculturais impregnadas na Paragenética 

Pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo intelectivo taquipsiquismo–flexibilidade cognitiva. 

Principiologia: o princípio do omniquestionamento; o princípio da descrença. 

Codigologia: os diferentes códigos de etiqueta social; o código pessoal de Cosmoética 

(CPC) embasando os autoposicionamentos opositores às idiossincrasias culturais patológicas;  

o incremento conteudístico do código grupal de Cosmoética (CGC) como sendo o fator elimina-

dor dos idiotismos culturais. 

Teoriologia: a teoria da dissonância cognitiva; a teoria da interprisão grupocármica 

demonstrando as consequências dos erros coletivos. 

Tecnologia: as técnicas conscienciométricas; as abordagens técnicas da Conscienciote-

rapia. 

Voluntariologia: o voluntariado reeducativo. 
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Autoconscienciometrologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Sociologia. 

Neossinapsologia: a flexibilidade cognitiva como detonadora de neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo retrocultura-paracultura-neocultura. 

Binomiologia: o binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio flexibilidade cognitiva– 

–megafraternidade; o binômio admiração-discordância. 

Interaciologia: a interação flexibilidade cognitiva–flexibilidade holochacral; a intera-

ção modo de vida–perspectiva de mundo; a interação linguagem-costumes-tradições; a interação 

complexa mentalidade individual–mentalidade coletiva. 

Crescendologia: o crescendo varejismo consciencial–atacadismo consciencial; o cres-

cendo especialismo-generalismo; o crescendo cidadania nacional natalícia–cidadania universal 

vivenciada. 

Trinomiologia: o trinômio povo-etnia-cultura; o trinômio apriorismose-interiorose- 

-idiossincrasia; o trinômio idiossincrasia cultural–identidade grupal–sentimento de pertencimen-

to; o trinômio valores grupais–normas morais–regras de conduta; o trinômio patológico precon-

ceituações-superstições-estigmatizações. 

Polinomiologia: o polinômio das peculiaridades culturais modo de ver–modo de sentir–

–modo de pensar–modo de reagir. 

Antagonismologia: o antagonismo introversão / extroversão; o antagonismo flexibilida-

de consciencial / inflexibilidade consciencial. 

Politicologia: as políticas de defesa dos Direitos Humanos contra as atrocidades realiza-

das sob a égide de idiossincrasias culturais; a democracia; a lucidocracia. 

Legislogia: as leis sociais; a lei do maior esforço pessoal interassistencial. 

Filiologia: a neofilia; a evoluciofilia; a xenofilia; a decidofilia; a parapsicofilia;  

a gnosiofilia; a ideofilia. 

Fobiologia: a neofobia. 

Sindromologia: a inadaptação cultural generalizada da síndrome de Mowgli; a inade-

quação à neocultura intrafísica na síndrome do estrangeiro; a reprodução anacrônica da retropara-

cultura na síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB). 

Maniologia: as manias idiossincráticas coletivas. 

Mitologia: as preconcepções e generalizações derivadas dos mitos sobre comportamen-

tos inerentes às etnias, naturalidades e nacionalidades; os travões dos mitos em geral. 

Holotecologia: a culturoteca; a mentalsomatoteca; a cognoteca; a higienoteca; a recexo-

teca; a convivioteca; a socioteca. 

Interdisciplinologia: a Multiculturologia; a Conviviologia; a Geneticologia; a Sociolo-

gia; a Parassociologia; a Gregariologia; a Parassociologia; a Intrafisicologia; a Passadologia;  

a Holomaturologia; a Recexologia; a Refutaciologia; a Etnografia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin 

eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;  

o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-
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no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o imigrante; o cidadão do 

Cosmos. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a imigrante; a cida-

dã do Cosmos. 

 

Hominologia: o Homo sapiens culturalis; o Homo sapiens idiossincraticus; o Homo 

sapiens convivens; o Homo sapiens comparticipans; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens 

communitarius; o Homo sapiens ideologicus; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens 

multiculturalis; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens conscientiocentricus; o Homo 

sapiens evolutiens; o Homo sapiens adaptabilis; o Homo sapiens holomaturologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: idiossincrasia cultural homeostática = a característica étnica quando cos-

moética; idiossincrasia cultural patológica = a característica étnica quando nosográfica, anticos-

moética ou mero idiotismo cultural. 

 

Culturologia: a Multiculturologia Intrafísica; a Multiculturologia Extrafísica. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a idiossincrasia cultural, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Anacronismo:  Paracronologia;  Nosográfico. 

02.  Autoidentificação  somática:  Autossomatologia;  Homeostático. 

03.  Bairrismo:  Intrafisicologia;  Neutro. 

04.  Carga  da  convivialidade:  Conviviologia;  Neutro. 

05.  Choque  cultural:  Civilizaciologia;  Neutro. 

06.  Comodismo  piegas:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

07.  Elitismo  cultural:  Cosmoeticologia;  Neutro. 

08.  Flexibilidade  cognitiva:  Multiculturologia;  Neutro. 

09.  Gurulatria:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Interiorose:  Parapatologia;  Nosográfico. 

11.  Ludopatia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

12.  Neoprovíncia  cultural:  Multiculturologia;  Homeostático. 

13.  Retardamento  mental  coletivo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

14.  Tendência  inata:  Parageneticologia;  Neutro. 

15.  Vício  da  formação  cultural:  Conscienciometrologia;  Nosográfico. 
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A  CONSCIN  LÚCIDA,  HOMEM  OU  MULHER,  SOMENTE  

OBTÉM  PROVEITO  EVOLUTIVO  REAL  QUANDO  IDENTI-
FICA,  POR  MEIO  DE  MEDIDAS  CONSCIENCIOMÉTRICAS  

REALISTAS,  AS  PRÓPRIAS  IDIOSSINCRASIAS  CULTURAIS. 
 

Questionologia. Qual peculiaridade étnica predomina em você, leitor ou leitora? Você 

vive satisfeito com tal característica? 
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I D I O T I S M O    AR T Í S T I C O  
( P S I C O S S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O idiotismo artístico é a manifestação emocional de procedimentos, costu-

mes, hábitos imaturos e egocêntricos, explicitada pela conscin, homem ou mulher, de tempera-

mento afinizado às Artes, de natureza profissional ou amadora. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo idiotismo vem do idioma Grego, idiotismós, “gênero de vida sim-

ples particular; linguagem corrente ou vulgar”. Surgiu no Século XVIII. O vocábulo artístico pro-

vém do idioma Francês, artistique, “que diz respeito às Artes e às Belas-Artes; que tem relação 

com a produção das Belas-Artes e à influência que elas exercem na vida”. Apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 01.  Idiotismo comportamental artístico. 02.  Atitude artística imatura; 

atitude irracional artística. 03.  Excentricidade emocional ligada às Artes. 04.  Anticosmoética da 

expressão artística. 05.  Arte despropositada; inutilidade artística. 06.  Desrazão artística expressa. 

07.  Manifestação inapropriada de personalidade artística. 08.  Extravagância artística. 09.  Exa-

cerbação emocional artística. 10.  Irreflexão artística. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 26 cognatos derivados do vocábulo arte: artefa-

tado; artefatar; artefato; arte-final; arte-finalista; artefinalizar; arteira; arteirice; arteiro; artei-

rosa; arteiroso; arte-maior; arte-menor; artesã; artesanal; artesanalidade; artesanato; artesão; 

artesoado; artesoar; artesonado; artesonar; artífice; artista; artístico; artistismo. 

Antonimologia: 01.  Maturidade emocional. 02.  Realismo manifesto. 03.  Antiegocen-

trismo. 04.  Cientificidade; racionalidade. 05.  Manifestação mentalsomática. 06.  Calculismo cos-

moético. 07.  Ponderação consciencial. 08.  Atitude inegoica. 09.  Primeiro discernimento. 10.  In-

teligência evolutiva (IE) aplicada. 

Estrangeirismologia: o monkey see, monkey do no universo artístico; os fan clubs; as 

groupies; as produções cinematográficas de Lollywood e Bollywood; as excentricidades dos ato-

res e atrizes de Hollywood; a badalação no Hall da Fama; o glamour ligado às Artes; o show busi-

ness; o marchand; o bon vivant; os copyrights das criações artísticas; as performances artísticas. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto à profilaxia das imaturidades emocionais. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – A Arte in-

fantiliza. Artes priorizam formas. A vaidade zurra. 

Coloquiologia. A reprimenda do adulto à criança bagunceira: – “Pare de fazer arte!”. 

Unidade. A unidade de medida da pensenidade artística é o oniropensene. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal artístico; os autopatopensenes; a autopatopenseni-

dade artística; os melopensenes; a melopensenidade; o predomínio da oniropensenidade; a pense-

nização com ênfase no sen. 

 

Fatologia: o idiotismo artístico; a busca da notoriedade; a fama a qualquer preço; o culto 

ao exoticismo; a inocuidade criativa; a badalação e o puxa-saquismo direcionados aos artistas; os 

fã-clubes; as agências de marketing trabalhando no meio artístico; os artistas marqueteiros; o tem-

peramento artístico; os escândalos dos artistas explorados pelas mídias; os paparazzi; a drogadi-

ção; a promiscuidade; a desorganização do artista; a imodéstia; o desequilíbrio emocional; o emo-

cionalismo sobrepujando a racionalidade; as tendências da moda influenciadas pelos artistas; a ti-

etagem; a idolatrização da figura do artista; a ênfase na forma da Conformática. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a saudade da Bara-

trosfera; os auto e heterassédios intra e extrafísicos influenciando a pessoa de temperamento artís-

tico; as evocações espúrias de consciexes ligadas às comunexes artísticas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo psicossomático Arte-emoção-egocentrismo; o sinergis-

mo nosológico sex–drugs–rock’n roll; o sinergismo patológico robéxis-emocionalismos. 

Principiologia: os princípios do capitalismo selvagem; o princípio da imperturbabili-

dade. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código de Ética Profissional. 

Teoriologia: a teoria da consciência reurbanizada (consréu); a teoria da consciência 

energívora (consener); a teoria das automimeses dispensáveis. 

Tecnologia: a técnica da racionalidade ininterrupta; a técnica da projeção lúcida assis-

tencial; a técnica do temperamentograma; as técnicas mentaissomáticas; a técnica do egocídio 

cosmoético; a técnica do descarte do imprestável; a autocrítica técnica; as técnicas consciencio-

métricas; as técnicas consciencioterápicas. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laborató-

rio conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico do EV; o laboratório consci-

enciológico das retrocognições; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laborató-

rio conscienciológico Tertuliarium; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia. 

Efeitologia: os efeitos prejudiciais do uso de drogas; os efeitos antiassistenciais da au-

tolatria; os efeitos grupocármicos negativos do antiexemplarismo; os efeitos alienantes das mídi-

as sobre a população na exploração comercial do universo artístico; os efeitos egológicos da ba-

julação; os efeitos do uso predominante do psicossoma (emocionalismo) em detrimento do men-

talsoma (racionalidade); os efeitos desviantes do polinômio sexo-dinheiro-prestígio-poder. 

Ciclologia: o ciclo da busca pelo sucesso. 

Enumerologia: as artes musicais; as artes cênicas; as artes gráficas; as artes líricas; as 

artes plásticas; as artes populares; as artes folclóricas. O idolatrismo; o consumismo; o boavidis-

mo; o emocionalismo; o egocentrismo; o anticriticismo; o ostracismo. 

Binomiologia: o binômio fã-ídolo; o binômio emoção–performance artística. 

Interaciologia: a interação artista-plateia; a interação manipulação do artista–manipu-

lação do público; a interação show business–mídia–lucro–manipulação de massa; a interação 

meio artístico–drogadição; a interação ego-instintividade; a interação antiexemplo–antieduca-

ção; a interação força presencial–popularidade. 

Trinomiologia: o trinômio (aliteração) adrenalina-cafeína-cocaína. 

Antagonismologia: o antagonismo mentalsomaticidade / subcerebralidade; o antago-

nismo racionalidade / instintividade; o antagonismo essência (conteúdo) / moldura (forma); o an-

tagonismo aparência / prioridade; o antagonismo sociabilidade / sociosidade; o antagonismo 

Parapercepciologia / sensações somáticas; o antagonismo Ciência / Arte. 

Paradoxologia: o paradoxo da exaltação da personalidade imatura. 

Politicologia: as políticas públicas de inclusão social através da Arte. 

Legislogia: a lei de causa e efeito. 

Filiologia: a alcoolofilia; a autofilia; a cinefilia; a crisofilia; a hedonofilia; a ludofilia;  

a patofilia; a nostalgia da Baratrosfera. 

Fobiologia: a raciocinofobia; a autoconscienciometrofobia; a autocriticofobia; a autopes-

quisofobia; a priorofobia; a disciplinofobia; a lucidofobia. 

Sindromologia: a síndrome de Peter Pan; a síndrome da dispersão consciencial; a sín-

drome da abstinência da Baratrosfera (SAB); a síndrome da abstinência de drogas psicoativas  

e tabaco; a síndrome da passarela; a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome da autode-

sorganização; a síndrome da ribalta; a síndrome do ostracismo. 

Maniologia: a egomania. 
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Mitologia: os mitos em torno da vida do ídolo; o mito de Minerva, deusa das Artes e da 

sabedoria; as mitificações midiáticas. 

Holotecologia: a idiotismoteca; a maturoteca; a mentalsomatoteca; a psicossomatoteca; 

a artisticoteca; a TVteca; a videoteca; a comunicoteca; a midiateca. 

Interdisciplinologia: a Psicossomatologia; a Temperamentologia; a Lucidologia; a Ra-

ciocinologia; a Mentalsomatologia; a Holomaturologia; a Egologia; a Errologia; a Etologia; a So-

ciologia; a Onirismologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consréu ressomada; a consciênçula; a consener; a conscin radiota; a cons-

cin vidiota; a personalidade pública; a isca inconsciente; o ser desperto; o ser interassistencial. 

 

Masculinologia: o fã; o pré-serenão vulgar; o carente; o puxa-saco; o manipulador; o in-

fluenciável; o ator; o artista plástico; o músico; o marchand; o empresário. 

 

Femininologia: a fã; a pré-serenona vulgar; a carente; a puxa-saco; a manipuladora;  

a influenciável; a atriz; a artista plástica; a musicista; a marchand; a empresária. 

 

Hominologia: o Homo sapiens artisticus; o Homo sapiens psychossomaticus; o Homo 

sapiens energivorus; o Homo sapiens egocentricus; o Homo sapiens alienatus; o Homo sapiens 

histrionicus; o Homo sapiens idolatricus; o Homo sapiens ignorans. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniidiotismo artístico = as exigências contratuais extravagantes do artis-

ta para as performances; maxiidiotismo artístico = a drogadição do artista conduzindo à dessoma 

prematura. 

 

Culturologia: a cultura midiática; o multiculturalismo da Socin Patológica; a cultura 

da sociosidade; a cultura da idolatria; a cultura capitalista; os idiotismos culturais ligados às 

Artes; a aculturação; a contracultura. 

 

Capitalismo. De acordo com a Economiologia, eis 7 exemplos de divulgação das Artes 

através das mídias, geradoras de grandes montantes de dinheiro, muitas vezes por intermédio de 

idiotismos artísticos comercializados, listados em ordem alfabética: 

1.  Cinema: os filmes sobre Artes e artistas; os documentários sobre a vida de artistas. 

2.  Jornais: as colunas artísticas; as sessões jornalísticas dedicadas aos artistas; a divul-

gação dos lançamentos artísticos; as críticas de arte. 

3.  Patrocínios: o patrocínio de atores, atrizes, produtos comerciais, shows, turnês, 

apresentações, exposições, mostras de teatro e cinema utilizando a promoção do marketing. 

4.  Premiações: as premiações artísticas badaladas promovidas por grandes empresas 

promotoras do show biz. 

5.  Revistas: as revistas de fofoca; as revistas especializadas na divulgação do mundo ar-

tístico; as revistas promotoras da imagem do artista na condição de socialite. 

6.  Shows: as explorações comercias e midiáticas dos megashows e megaeventos. 

7.  TV: os programas de TV com quadros dedicados a participação de artistas, principal-

mente, atores e cantores, mostrando a intimidade do ídolo; os reality shows; os cantores-atores; os 

atores-cantores; os artistas apresentadores; os artistas entrevistadores; os programas de entrevistas 

promotores da personalidade do artista. 

 

Caracterologia. Pelos critérios da Conscienciometrologia, eis 20 exemplos de caracte-

rísticas conscienciais ligadas ao idiotismo artístico, alfabeticamente ordenadas: 
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01.  Acriticidade: o apedeutismo autocrítico; a rejeição às heterocríticas. 

02.  Alienação: a tendência às fantasias imaginativas; o infantilismo; a desinformação 

sobre a realidade; a alienação quanto aos problemas em redor. 

03.  Arrogância: a sucumbência à sensação pessoal de superioridade perante a idolatria 

da Socin. 

04.  Carência: a necessidade das energias doadas pelo público. 

05.  Desleixo: a falta de profilaxia quanto às demandas da vida intrafísica; o descuido 

pessoal; o descaso; a falta de responsabilidade. 

06.  Desorganização: a desordem com relação à vida material básica e consciencial. 

07.  Drogadição: o uso de drogas; a apologia à drogadição. 

08.  Egocentralidade: o desejo de ser admirado; o gosto de estar no centro das atenções. 

09.  Emocionalidade: a exaltação do emocionalismo. 

10.  Excentricidade: os hábitos cotidianos fora do comum tendendo à excentricidade. 

11.  Extravagância: a apresentação pessoal e os comportamentos extravagantes. 

12.  Incoerência: a incongruência de mensagens positivas ou socialmente corretas trans-

mitidas no trabalho artístico em relação às atitudes pessoais (antiteaticidade). 

13.  Indisciplina: a aversão pelo regramento. 

14.  Infantilidade: a recorrência de atitudes infantis na fase adulta. 

15.  Influenciabilidade: a inclinação por seguir as tendências do momento (modismos) 

nas atividades. 

16.  Irracionalidade: a prevalência de apaixonamentos e favoritismos em detrimento da 

Lógica. 

17.  Irresponsabilidade: a sucumbência ao hedonismo; a negligencia às responsabilida-

des pessoais. 

18.  Permissividade: o autoperdoamento; a flexibilidade excessiva quanto às autocor-

rupções. 

19.  Promiscuidade: os relacionamentos-relâmpago; o desregramento afetivo-sexual;  

o comportamento promíscuo. 

20.  Vaidade: a expressão do autapego; a preocupação exacerbada com a vaidade. 

 

Singularidade. Nem todas as personalidades de temperamento artístico apresentam ca-

racterísticas de idiotismos ligados às Artes. 

Recomposição. A manifestação exacerbada da personalidade artística é parapatologia li-

gada diretamente ao emocionalismo (Psicossomatologia), porém muitas dessas conscins passam 

pela fase da recomposição ou têm resquícios ainda manifestos das múltiplas vivências artísticas 

prévias, e no momento se encontram desenvolvendo gradativamente a racionalidade e logicidade 

(Mentalsomatologia). O realismo transforma. Insistamos na Lógica. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o idiotismo artístico, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Assédio  bioquímico:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Autorraciocinofilia:  Autorraciocinologia;  Homeostático. 

03.  Consréu  estelar:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04.  Ectopia  consciencial:  Parapatologia;  Nosográfico. 

05.  Idiotismo  cultural:  Parassociologia;  Nosográfico. 

06.  Idolatria:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Ilogicidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Primeiro  discernimento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

09.  Priorização  mentalsomática:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 
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10.  Raiz  do  temperamento:  Autotemperamentologia;  Neutro. 

11.  Síndrome  da  abstinência  da  Baratrosfera:  Parapatologia;  Nosográfico. 

12.  Síndrome  da  ribalta:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

A  SOCIN,  AINDA  DOENTE,  APLAUDE,  EXALTA,  IDOLATRA  

E  REVERENCIA  DETERMINADAS  PERSONALIDADES  NOTÓ-
RIAS  COM  O  TEMPERAMENTO  EGOCENTRADO  E  INFANTI-

LOIDE,  EXEMPLOS  IMATUROS,  ÓBVIOS,  EXPLICITADOS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, identifica na própria personalidade característi-

cas artísticas inadequadas? Tais traços têm influência na autoproéxis? 

 

J. P. 
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I D I O T I S M O    CU L T U R A L  
( P A R A S S O C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O idiotismo cultural é o traço, procedimento, costume ou conjunto de pa-

drões de comportamentos regressivos, ditos de idiotas, próprios da imaturidade consciencial ou de 

retardamento mental, distinguindo cada grupo social ou coletividade humana. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo idiotismo vem do idioma Grego, idiotismós, “gênero de vida  sim-

ples particular; linguagem corrente ou vulgar”. Surgiu no Século XVIII. O vocábulo cultural deri-

va do idioma Francês, culturel, por influência do idioma Alemão, kulturell, “relativo à cultura no 

sentido moral e consciencial”. Apareceu em 1881. 

Sinonimologia: 01.  Idiotismo grupocármico. 02.  Idiotia cultural; idiotice cultural.  

03.  Obscurantismo social. 04.  Cultura inútil; incultura. 05.  Paleologia cultural. 06.  Aberração 

cultural. 07.  Lixo cultural; praga cultural. 08.  Anacronismo cultural; idiotismo neofóbico; idio-

tismo universal. 09.  Tradição medievalesca; tradição ultrapassada. 10.  Mito; paramito; supersti-

ção. 11.  Megaidiotismo cultural. 12.  Paraidiotismo cultural. 

Cognatologia. Eis 8 cognatos derivados do vocábulo idiota: idiotar; idiotia; idiotice; 

idiótica; idiótico; idiotismo; idiotizar; megaidiotismo. 

Neologia. As 4 expressões compostas idiotismo cultural, minidiotismo cultural, maxidio-

tismo cultural e megaidiotismo cultural são neologismos técnicos da Parassociologia. 

Antonimologia: 01.  Inteligência cultural. 02.  Sabedoria cultural. 03.  Erudição. 04.  Po-

limatia. 05.  Genialidade coletiva. 06.  Abertismo cultural. 07.  Abertismo consciencial. 08.  Inte-

ligência evolutiva (IE). 09.  Antirrobéxis. 10.  Macrossoma idiota. 

Estrangeirismologia: o Zeitgeist; a Oktoberfest. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, especificamente cerebelares. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do autodiscernimento; os patopensenes; a  autopa-

topensenidade; o holopensene mórbido. 

 

Fatologia: a minivariável da Conscienciologia; a insanidade mental das despriorizações 

em grupo; os bolsões jurássicos; as simpatias populares ancestrais; as amizades e os envolvi-

mentos ociosos; o varejismo das atrações temporais secundárias; os engodos do momento evolu-

tivo; a cultura da impunidade; as superstições; os folclores; as raízes ancestrais; a credulidade;  

a Astrologia; a jogatina de Las Vegas; a jogatina de Macau; a autoprofilaxia do banalismo; a evi-

tação do perdularismo; a prevenção da Desviologia; a vivência exemplificativa da tarefa do es-

clarecimento (tares). 

 

Parafatologia: a iscagem interconsciencial inconsciente; os orgasmos frustros e compar-

tilhados. 

 

III.  Detalhismo 

 

Binomiologia: o binômio idiotice máxima–genialidade máxima. 

Trinomiologia: o trinômio povo-etnia-cultura. 

Paradoxologia: o paradoxo idiotismo somático–hiperacuidade intraconsciencial. 

Politicologia: a asnocracia; a gurucracia; a idolocracia; a populocracia; a teocracia;  

a mafiocracia; a vulgocracia. 

Filiologia: a hedonofilia; a tabacofilia. 
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Fobiologia: a neofobia; a recexofobia. 

Maniologia: a angelomania; a gurumania. 

Mitologia: a Teomitologia; os paramitos; os mitos milenares, por exemplo, do diabo 

com mil nomes. 

Holotecologia: a idiotismoteca; a absurdoteca; a folcloteca; a culturoteca. 

Interdisciplinologia: a Parassociologia; a Sociologia; a Intrafisicologia; a Simbologia;  

a Passadologia; a Parapatologia; a Exoticologia; a Trafarologia; a Recexologia; a Refutaciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consciência imatura; a consréu ressomada; a consbel res-

somada; a conscin baratrosférica; a conscin eletronótica; a isca humana inconsciente. 

 

Masculinologia: o idiota cultural; o varejista consciencial; o compassageiro evolutivo;  

o evoluciente; o minidissidente ideológico; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o adulto vítima 

do porão consciencial; o adulto-criança. 

 

Femininologia: a idiota cultural; a varejista consciencial; a compassageira evolutiva;  

a evoluciente; a minidissidente ideológica; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a adulta vítima 

do porão consciencial; a adulta-criança. 

 

Hominologia: o Homo stultus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens apaedeutas;  

o Homo sapiens displicens; o Homo sapiens vulgaris; o Homo sapiens credulus; o Homo sapiens 

dependens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minidiotismo cultural = a tirania industrial da moda feminina; maxidio-

tismo cultural = a jogatina desenfreada bancada pelo governo; megaidiotismo cultural = a cultura 

do belicismo avassalador. 

 

Culturologia: o idiotismo cultural; os idiotismos culturais supérfluos, regressivos e atra-

vancadores; a autossubmissão aos idiotismos culturais; o infoidiotismo cultural; os idiotismos cul-

turais seculares; os idiotismos culturais herméticos; os idiotismos culturais restringidores; os 

idiotismos culturais nacionaleiros; os idiotismos culturais mesológicos; os idiotismos culturais 

econômicos; os idiotismos culturais políticos. No âmbito da Intrafisicologia, o universo dos idio-

tismos culturais com os costumes, modas e formalidades de qualquer Socin, quando mantidos por 

pessoas provincianas e saudosistas, atuam na conscin qual rolo compressor de inutilidades, tor-

nando as tradições intocáveis e irretocáveis, não tendo nenhuma aplicação prática e assistencial 

para a evolução das consciências. 

 

Taxologia. Do ponto de vista da Holomaturologia, eis, por exemplo, na ordem alfabéti-

ca, 42 categorias comuns e bem registradas de idiotismos culturais: 

01.  Alcoolismo: os alcoólatras; o botequim. 

02.  Anarquismo: a doutrina política da anomia. 

03.  Anorexia intelectual: o vegetalismo cognitivo. 

04.  Arma de brinquedo: as primeiras induções ao belicismo. 

05.  Autoflagelação: os flagícios e as promessas religiosas. 

06.  Badoque: o alargamento dos lábios do indígena. 

07.  Belicismo: as demagogias dos artefatos nucleares. 

08.  Besteirol: as tolices artísticas no Brasil. 

09.  Bestialidade: os excessos entre humanos e subumanos. 

10.  Bovinolatria: o culto público à vaca, na Índia. 
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11.  Caça à raposa: a síndrome de Ninrode dos lordes da Inglaterra. 

12.  Celibato: o religioso profissional da ICAR. 

13.  Colares conjuntos: os costumes das mulheres-girafa do Norte da Tailândia. 

14.  Coleiras sociais do ego: as cangas emocionais. 

15.  Cultura das armas: nos EUA; a triggernometry; a brainwashington; a cultura do 

gatilho no Brasil. 

16.  Ditadura: a tirania explícita; o regressismo político; a neoditadura chavista (Ano- 

-base: 2007). 

17.  Dogmática: o crime dos encolhedores de cérebros. 

18.  Eunuquismo: a congregação dos eunucos na Índia. 

19.  Farra do boi: o ritual popular macabro de Santa Catarina, no Brasil. 

20.  Halloween: o dia das bruxas nos Estados Unidos da América (EUA). 

21.  Hooligans: nas partidas de futebol na Inglaterra. 

22.  Idolatria: as adorações; a dulia; a hiperdulia. 

23.  Ignorantismo: a Filosofia retrógrada; as automutilações mentais. 

24.  Infibulação: a mutilação ginossomática; as suturas genitais. 

25.  Interiorose: o mundinho; as idiossincrasias sociais. 

26.  Lavagem subcerebral: a brainwashing política, religiosa e publicitária. 

27.  Linchamento: a prática homicida das multidões perturbadas. 

28.  Mafiocracia: na Itália; nos EUA; na Rússia. 

29.  Monarquia: na Espanha; na Inglaterra. 

30.  Neocolonialismo: as retroideias; a lei do retorno quando patológica. 

31.  Nepotismo: no Brasil; ainda pilar da cultura da impunidade. 

32.  Piercing: na língua; nos mamilos. 

33.  Rinhas de galos: no Timor-Leste e no Brasil. 

34.  Riscomania: os maus hábitos; a roleta-russa. 

35.  Tabagismo: os idiotismos culturais de Hollywood. 

36.  Tatuagens: as marcas tribais indeléveis. 

37.  Teoterrorismo: legalizado com os homens-bomba e as mulheres-bomba. 

38.  Touradas: a tauromaquia dos espanhóis; o animalicídio. 

39.  Toxicomania: os excessos na Holanda. 

40.  Vandalismo: o quebra-quebra; a violação da ordem. 

41.  Vestuário: a imposição de vestimentas e uniformes. 

42.  Zootel: o “jardim zoológico”; a selva enjaulada na selva de pedra. 

 

Brasileiros. Sob a perspectiva da Autodiscernimentologia, eis, por exemplo, na ordem 

alfabética,17 tipos de vícios sociais, idiotismos culturais, rodízios de erros, causas perdidas, Inuti-

logias óbvias e tolicionários verde-amarelos exigindo autocríticas profundas no Brasil: 

01.  Acobertamentos: as torturas e os homicídios politicos praticados por autoridades 

mafiosas do governo. 

02.  Blindagem: recurso espúrio de defesa de autoridades governamentais corruptas. 

03.  Cientologia: seita, de origem estadunidense, embasada em lavagens subcerebrais. 

04.  Compra de votos: tanto de eleitores quanto de parlamentares. 

05.  Corrupção: ainda generalizada, notadamente política, executiva e até judiciária. 

06.  Encarceramentos: o sistema prisional, ainda falido, com superpopulação carcerária. 

07.  Favelamentos: a exaltação das benesses das favelas e dos males da educação. 

08.  Foro de São Paulo: entidade política, de origem castrista, empenhada na protorre-

volução stalinista na América Latina. 

09.  Igreja Universal do Reino de Deus: seita evangélica, de origem brasileira, embasa-

da em lavagens subcerebrais. 

10.  Impunidade: envolvendo os megameliantes, inclusive da politicalha. 

11.  Inutilogia: a cultura inútil dos excessos populares. 

12.  Invasões: as intrusões em terras e instituições próprias da terra da mãe-joana. 
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13.  Jeitinho: os contornos sub-reptícios das intenções espúrias aplicadas aos costumes. 

14.  Leis rejeitadas: os instrumentos legais aprovados, contudo sem pegar; entulhos 

legais. 

15.  Opus Dei: seita política da Igreja Católica Apostólica Romana (ICAR) embasada 

em lavagens subcerebrais (Opus Diaboli). 

16.  Partido dos Trabalhadores (PT): entidade política empenhada na protorrevolução 

stalinista na América Latina. 

17.  Rapina ambiental: as queimadas antiecológicas e os desmatamentos eternizados. 

 

Terapeuticologia. Segundo a Holomaturologia, o tratamento ideal mais eficaz contra  

a sujeição aguda aos idiotismos culturais é a pessoa se dedicar às pesquisas multiculturais (Multi-

culturologia), estudar outros idiomas (Poliglotismo) e viajar em excursões científicas para o Ex-

terior (Megafraternidade), no empenho pela reeducação interassistencial, generalizada, dos roboti-

zados sociais, consréus líderes (mocinhos administradores) e consréus lideradas (figurantes admi-

nistrados), de cima para baixo, nos próximos séculos. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o idiotismo cultural, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Anacronismo:  Paracronologia;  Nosográfico. 

02.  Bairrismo:  Intrafisicologia;  Neutro. 

03.  Carga  da  convivialidade:  Conviviologia;  Neutro. 

04.  Choque  cultural:  Civilizaciologia;  Neutro. 

05.  Dardanologia:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

06.  Fascínio  pelo  grotesco:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Gurulatria:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Jornalismo  marrom:  Comunicologia;  Nosográfico. 

09.  Ludopatia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Retardamento  mental  coletivo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

11.  Sujismundismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

12.  Vício  da  formação  cultural:  Conscienciometrologia;  Nosográfico. 

 

OS  IDIOTISMOS  CULTURAIS  PODEM  AFETAR  A  CONSCIN 

INTERMISSIVISTA  INCAUTA  QUANTO  AOS  PREJUÍZOS 

CAUSADOS  PELAS  AUTOMIMESES  CONSCIENCIAIS,  JÁ 

DISPENSÁVEIS,  DENTRO  DA  SOCIN  AINDA  PATOLÓGICA. 
 

Questionologia. Os idiotismos culturais prejudicam você, leitor ou leitora? Em quais cir-

cunstâncias? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC; 

772 p.; 80 abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísti-
cas; 2 filmografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas; 

15 tabs.; 6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo – 

Avaliação das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associa-
ção Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 237, 271, 528, 595 e 635. 

2.  Idem; Homo sapiens pacificus; 1.584 p.; 413 caps.; 403 abrevs.; 434 enus.; 37 ilus.; 7 índices; 240 sinop-

ses; glos. 241 termos; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do 
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Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; 

páginas 137, 175, 202, 268, 529 e 784. 

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 Al-

tos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 85, 128, 151, 153, 217, 303, 332, 428, 459, 

609, 610, 650, 654, 661, 738, 780, 781, 876 e 932. 
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I D I O T I S M O    J U R Í D I C O  
( D I R E I T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O idiotismo jurídico é a lei, o ato, o fato, o comportamento, o modo, a vi-

vência ou a linguagem do direito, ao modo absurdo, imoral, ilegal, incoerente, ridículo ou pouco 

inteligente, causando comportamentos anticosmoéticos contrários à evolução. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo idiotismo vem do idioma Latim, idiotismus, “estilo familiar”, e este 

do idioma Grego, idiotismós, “gênero de vida simples; linguagem simplória; linguagem corrente, 

vulgar”. Surgiu no Século XVIII. O vocábulo jurídico provém do idioma Latim, juridicus, “relati-

vo à administração da justiça; jurídico”. Apareceu no Século XVI. 

Sinonimologia: 01.  Idiotice jurídica. 02.  Ignorantismo legal. 03.  Justiça pretensiosa. 

04.  Incoerência jurisprudencial. 05.  Atraso jurídico. 06.  Antidireito. 07.  Injustiça. 08.  Lei fos-

silizante. 09.  Idiotismo léxico-legal. 10.  Juridiquês. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 20 cognatos derivados do vocábulo jurídico: in-

juridicidade; injurídico; juricidade; jurídica; juridicidade; juridismo; jurígeno; jurisconsulto; ju-

risdição; jurisdicionado; jurisdicional; jurisdicionar; jurisdisaum; jurisperícia; jurisperito; juris-

prudência; jurisprudencial; jurisprudente; jurista; jurístico. 

Neologia. As 3 expressões compostas idiotismo jurídico, minidiotismo jurídico e maxidi-

otismo jurídico são neologismos técnicos da Direitologia. 

Antonimologia: 1.  Justiça intelectual. 2.  Certeza jurídica. 3.  Inteligência jurídica.  

4.  Direito Legítimo. 5.  Princípio do Paradireito. 6.  Código cosmoético. 7.  Teoria legal ética. 

Estrangeirismologia: o writ; a Common Law; o Mandamus; o dito summum jus, summa 

injuria; a rule of Law; a Magna Carta. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade da Paradireitologia. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Julgar, não 

pré-julgar. 

Coloquiologia. Eis 8 exemplos de expressões populares relativas ao tema: – Dura lex, 

sed lex. A lei é igual somente para os miseráveis. Quem não tem justiça, paga; quem a tem paga 

também. Paga o justo pelo pecador. In dubio pro reo. Cada cabeça, uma sentença. Esta lei não 

pega. A justiça é cega. 

Citaciologia. – Para que possamos ser livres, somos escravos da Lei (Cícero, 106– 

–43 a.e.c). Jus est ars aequi et boni (A justiça é a arte do bom e do justo; Celso, citado por Ulpia-

no, 170–228 e.c.). Corruptissima res publica, plurimae leges (Tácito, 55–120 e.c.). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal dos praticantes do antidireito; os patopensenes;  

a patopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; o holopensene da jurisprudência cos-

moética. 

 

Fatologia: o idiotismo jurídico; a ação jurídica em causa própria, sem critério; a teste-

munha “fabricada” em escritório de advocacia para aumentar o rol; a acumulação de várias apo-

sentadorias públicas; o nepotismo no serviço público; o direito de retirar os frutos pendentes; o di-

reito real reipersecutório; o dito mandante latino hoc voleo, sic jubeo; o uso indiscriminado do 

habeas corpus preventivo; a ação de repetição de indébito; o crescimento das demandas judiciais 

de indenizações por perdas e danos, formando verdadeira indústria de ações; os antecedentes cri-

minais prejudicando visceralmente a vida do cidadão anteriormente apenado; a suspensão ou di-

minuição da pena do criminoso por bom comportamento, pela concessão da liberdade condicio-
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nal, sabendo-se ser o delinquente inato, reincidente específico em crime hediondo, irrecuperável; 

os abortos clandestinos; o fato natural extraordinário gerando direitos exclusivos e indissolúveis; 

o enriquecimento rápido de administradores públicos, mesmo após deixarem os cargos; o fato de 

o advogado trabalhar em empregos menores, como de feirante, motoboy, garçom ou auxiliar de 

escritório; o arrastamento da justiça; as indecisões dos tribunais, a exemplo do Supremo Tribunal 

Federal (STF), cujos membros são chamados de “vacilões”; o uso de recursos legais pela empre-

sa para delongar processos, mormente os trabalhistas; o uso abusivo de prazos e recursos pelo 

advogado para receber, ao final, mais honorários ou percentagem maior do processo; o fato do 

homônimo defender-se, pagar advogado, sofrer pressão ou ser preso por crime de outro, devido  

a falha na identificação básica inicial; os advogados de porta de cadeia; o não reconhecimento da 

paternidade, em casos evidentes de filiação; o advogado ligando para a testemunha do assalto inti-

mando-a a depor a favor do ladrão; o criminoso pedindo para a testemunha não reconhecê-lo, 

ameaçando-a; o fato de tribunal superior aceitar ou se sujeitar à decisão do presidente da Repúbli-

ca, sem discussão jurídica face à independência de poderes; o abuso das financeiras no abalo de 

crédito de pessoas simples ou qualquer cidadão, por pequenos valores, ou contas já pagas, regis-

trando-os automaticamente e virtualmente, nos órgãos restritivos financeiros, sem aviso prévio; os 

valores absurdos dos precatórios não pagos pelos 3 poderes ou esferas do Estado aos beneficia-

dos, somando bilhões de reais impagáveis; a pecha de bom ou mau pagador de contas ou emprés-

timos criando o cadastro positivo ou negativo; a série de idiomatismos jurídicos ou linguísticos 

perpetrados em petições, contestações, promoções, sentenças, certidões de serventuários e exames 

da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB); a perpetuação da retórica jurídica da verborragia de 

advogados e magistrados; os rituais e tradicionalismos seculares e imutáveis do Direito; a ação de 

arguição da inexecutividade das decisões interlocutórias. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a autassedialidade 

pessoal; a heterassedialidade pessoal; o desconhecimento da multidimensionalidade pelos agentes 

das ações jurídicas e antijurídicas ocasionando interprisões grupocármicas multiexistenciais. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo direitos cosmoéticos–direitos humanos; o sinergismo 

pseudolei–falsa moral; o sinergismo patológico amoralidade–distorção da realidade. 

Principiologia: o princípio consagrado de lei é lei, justiça é justiça; o princípio da 

legalidade (nullum crimen, nulla poena sine lege); o princípio da Cosmoética Destrutiva; o prin-

cípio do Paradireito. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código da impunidade; o código 

consagrado; a necessidade da codificação de toda Lei, cada vez mais especializada. 

Teoriologia: a teoria de o Direito poder matar através do Estado, no caso da pena ca-

pital; a teoria do Direito Moderno. 

Tecnologia: a técnica da surpresa e da intimidação; as técnicas jurídicas aplicadas nos 

processos; a técnica hermenêutica do Direito. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório 

conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Cosmoeti-

cologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colé-

gio Invisível da Paradireitologia. 

Efeitologia: o efeito do acessório seguir o principal nas pertenças e avenças; o efeito 

nefasto das leis totalitárias, autoritárias e absurdas; o efeito ético compensatório do escritório de 

advocacia fazendo assistência gratuita aos necessitados, nas áreas cível e família, para retribuir 

os sucessivos honorários ganhos na área trabalhista; o efeito incalculável da quebra de contrato; 

o efeito prejudicial do lucro cessante; o efeito mediato da ignorância da lei; o efeito imediato da 

lacuna da lei. 
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Ciclologia: o ciclo dos conflitos jurídicos; o ciclo do desperdício dos recursos judiciais; 

o ciclo da reeducação das condutas jurídicas. 

Enumerologia: a tolice jurídica; a politicalha jurídica; a politiquice jurídica; a tramoia 

jurídica; o conchavo jurídico; a mamata jurídica; a vigarice jurídica. As expressões latinas usa-

das pelo Direito, a exemplo de jus, animus, Lex, res, causa, ratione, paena, quorum, actio. 

Binomiologia: o binômio autassédio-heterassédio; o binômio indiferenciado beca-toga; 

o binômio verbal metafórico purgar a mora–autuar no rosto dos autos; o binômio temporal trân-

sito em julgado–prazo preclusivo; o binômio confundível entrância-instância; o binômio livrató-

rio sursis–liberdade condicional; o binômio latino dia a quo–dia ad quem; o binômio pormenori-

zado curatela-tutela; o binômio usucapião-usufruto; o binômio complicador sutil mandato-man-

dado; o binômio preventivo habeas corpus–habeas data; o binômio constitucional mandado de 

segurança–mandado de injunção; o binômio distintivo oposição jurídica–oposição política; o bi-

nômio pré-contratual luvas-arras; o binômio atenuante estado de necessidade–força maior; o bi-

nômio sinonímico escambo-câmbio; o binômio ilegal descaminho-contrabando; o binômio ga-

rantidor penhor-hipoteca. 

Interaciologia: a interação intenção-ação. 

Crescendologia: o crescendo estagiário–bacharel–advogado–membro do Poder Judici-

ário–magistrado aposentado–parecerista jurídico; o crescendo justiça mal preparada–advogado 

venal–juiz corrupto–injustiça; o crescendo dos quatro cês cláusula-circunstância-concurso-con-

trato; o crescendo missivo constitucional Carta citatória–Carta precatória–Carta rogatória– 

–Carta Magna; o crescendo cominatório ação-exceção-excesso-execução. 

Trinomiologia: o trinômio sandice ilegal–canalhice ilegal–demagogia ilegal; o trinô-

mio interpretativo lavra–herança jacente–pacto adjeto; o trinômio latino de cujus–jure et fato– 

–aberratio itus; o trinômio conclusivo ementa-súmula-acórdão; o trinômio tipológico mútuo- 

-atentado-fideicomisso. 

Polinomiologia: o polinômio castigo-pena-punição-anistia-indulto; o polinômio equali-

ty-fairness-liberty-justice; o polinômio jurídico cacofônico credor putativo–casamento nucumpa-

tivo–emulação–transação–vara–pro rata–sucumbência–menor imputável; o polinômio termino-

lógico diferenciado bens castrenses–outorga uxória–credor quirografário–interdito proibitório; 

o polinômio do palavreado consignação em pagamento–embargos de declaração–decisão mono-

crática–cautelar inominada–agravo de instrumento retido–alienação fiduciária em garantia;  

o polinômio locativo aforamento-anticrese-enfiteuse-laudêmio. 

Antagonismologia: o antagonismo cumprimento da lei / descumprimento da lei; o an- 

tagonismo Direito inquisitorial / Paradireito; o antagonismo cinismo / eticidade; o antagonismo 

Poder Judiciário / impotência judiciária; o antagonismo justo / injusto; o antagonismo compe-

tência / incompetência; o antagonismo litigância de má-fé / litigância de boa-fé. 

Paradoxologia: o paradoxo da justiça cega guiando a conduta humana. 

Politicologia: a normocracia; a juridicocracia; a anomia; a asnocracia; a anarquia. 

Legislogia: a escusa legal; a lei patológica de talião; as leis arbitrárias; as pseudoleis 

valendo como leis; as mais de 180 mil leis federais existentes no Brasil, muitas das quais inócuas 

ou absurdas; as leis teóricas sem aplicação prática. 

Filiologia: a nomofilia. 

Fobiologia: a fobia por frequentar fóruns; a fobia pelas leis. 

Sindromologia: a síndrome da ilegalidade. 

Maniologia: a mania de propor ações judiciais; a mania de cumprir a lei; a mania de 

descumprir a lei. 

Mitologia: a mitografia jurídica. 

Holotecologia: a criminoteca; a nosoteca; a conflitoteca; a belicoteca; a parapsicoteca;  

a recexoteca; a juridicoteca; a cosmoeticoteca. 

Interdisciplinologia: a Direitologia; a Paradireitologia; a Politicologia; a Recexologia;  

a Reeducaciologia; a Legislogia; a Criminologia; a Psicopatologia; a Parapatologia; a Jurispru-

denciologia; a Parapercepciologia; a Evoluciologia, a Cosmoeticologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin ressomada; a conscin venal; a isca humana inconsciente; a cons-

cin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o criminoso; o transgressor da lei; o estudante venal; o profissional da 

lei venal; o magistrado venal; o autocorrupto; o assediado; o pré-serenão vulgar. 

 

Femininologia: a criminosa; a transgressora da lei; a estudante venal; a profissional da 

lei venal; a magistrada venal; a autocorrupta; a assediada; a pré-serenona vulgar. 

 

Hominologia: o Homo sapiens juridicus; o Homo idiota; o Homo sapiens animalis; 

o Homo sapiens inconsciens; o Homo sapiens inauthenticus; o Homo sapiens tyrannicus; o Homo 

sapiens venalis; o Homo sapiens obsidiatus; o Homo sapiens malevolus; o Homo sapiens ille-

gitimus; o Homo sapiens legislatus; o Homo sapiens anticosmoethicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minidiotismo jurídico = a apreensão, sem aviso ou defesa, da mercadoria 

do feirante licenciado, suspeito de vender produtos piratas ou roubados; maxidiotismo jurídico = 

as leniências e acumpliciamentos possibilitando o refúgio do investidor financeiro no exterior, de-

pois de haver enganado clientes, em milhões de reais, para escapar da prisão visando a prescrição 

do crime. 

 

Culturologia: a cultura da ilegalidade; a cultura da impunidade; a cultura do mais forte 

subjugando o mais fraco; a cultura do gersismo; a cultura da Paradireitologia. 

 

Realidade. Na visão da Debatologia, eis, em ordem alfabética, 3 exemplos de conceitos 

ou frases, sobre a realidade da Justiça Brasileira, em evidência e discussão na Socin (Ano-base: 

2011): 

1.  Agilidade. Ao Judiciário falta agilidade e ética. 

2.  Preço. A justiça tem preço, assim como a ignorância tem preço. 

3.  Primado. A justiça deveria prever o primado da equanimidade, da ordem e da paz. 

 

Terapeuticologia. A evitação das patologias antijurídicas, pela aplicação da Cosmoética  

e pela vivência da autoconscientização multidimensional (AM). 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o idiotismo jurídico, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Absurdo  cosmoético:  Recexologia;  Nosográfico. 

02.  Amoralidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Antidireito:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04.  Artimanha:  Cosmoeticologia;  Nosográfico. 

05.  Autassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06.  Autocorrupção:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Cabotinismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Cinismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Código  consagrado:  Autorrecexologia;  Neutro. 

10.  Heterassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 
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11.  Ilegalidade  segregada:  Sociologia;  Nosográfico. 

12.  Inautenticidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

13.  Inspiração  baratrosférica:  Parapatologia;  Nosográfico. 

14.  Legislogia:  Direitologia;  Homeostático. 

15.  Nosopensene:  Nosopensenologia;  Nosográfico. 

 

O  IDIOTISMO  JURÍDICO  REPRESENTA  CARÁTER  NOSO-
GRÁFICO  DA  CONSCIN  PRÉ-SERENONA  VIVENDO  SOB  

INFLUÊNCIA  DAS  IDIOSSINCRASIAS  CULTURAIS,  MESOLÓ-
GICAS,  ESTAGNADORAS  DA  EVOLUÇÃO  CONSCIENCIAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, pratica ou praticou algum idiotismo jurídico? 

Prejudicou alguém ou se beneficiou do ato? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Diniz, Maria Helena; Dicionário Jurídico Universitário; 610 p.; glos. 5.100 termos; 21 x 24 cm; br.; Sarai-

va; São Paulo, SP; 2011; páginas 4 a 609. 
2.  Tozi, Renzo; Dicionário de Sentenças Latinas e Gregas; (Dizionario delle Sentenze Latine e Greche); trad. 

Ivone Castilho Benedetti; 902 p.; glos. 1.861 termos; 13 x 20 x 5 cm; br.; 2ª Ed.; Martins Fontes; São Paulo, SP; 2010; pá-

ginas 373, 508, 510, 511 e 520. 

 

Webgrafia  Específica: 

 

1.  Tizio, Ideli Raimundo Di; Leis Absurdas no Brasil e no Mundo; disponível em: <http://www.ditizio.adv. 

br/absurd.doc>; acesso em: 04.07.11. 

 

E. D. 
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I D O L A T R I A  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A idolatria é o culto prestado a ídolos de qualquer natureza (animal subu-

mano, imagem de barro, madeira, pedra, porcelana, vidro, plástico, metal ou pedra preciosa), in-

clusive a pessoas, santos, gurus, ícones, heróis, popstars, superstars. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo idolatria vem do idioma Grego, eidololatreía, “culto a ídolos”, 

através do idioma Latim, idololatria. Surgiu, no idioma Português, no Século XIV. 

Sinonimologia: 01.  Adoração de ídolos. 02.  Culto divino a criaturas. 03.  Deificação; 

dulia; hiperdulia. 04.  Gurulatria. 05.  Religiomania. 06.  Mitificação. 07.  Paixão exagerada.  

08.  Idealização. 09.  Teosebia; totemismo. 10.  Tietagem; veneração cega. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 12 cognatos derivados do vocábulo ídolo: anti-

dolatria; antidolatrismo; idólatra; idolatrar; idolatria; idolátrica; idolátrico; idolatrismo; idolis-

mo; idolopata; idolopatia; semidolatria. 

Neologia. Os 3 vocábulos minidolatria, maxidolatria e megaidolatria são neologismos 

técnicos da Parapatologia. 

Antonimologia: 01.  Antideificação. 02.  Antidolatria; antidolatrismo. 03.  Antipatia.  

04.  Aversão. 05.  Desestima. 06.  Desmitificação; pseudolatria. 07.  Inimicícia; inimizade.  

08.  Malquerença. 09.  Heteroconscienciometrologia. 10.  Binômio admiração-discordância; Re-

futaciologia. 

Estrangeirismologia: o superlobby da sacristia; a groupie; o groupie. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, especificamente da visão. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Idolatria sig-

nifica genuflexão. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os sacropensenes; a sacropensenidade; o holopensene da sacristia; a in-

fantopensenidade. 

 

Fatologia: a idolatria; a semidolatria; a idolatria consentida; a hagiolatria; a xilolatria;  

a hiperlatria; a mariolatria; a cristolatria; a demonolatria; a ofiolatria (Índia); a monarcolatria 

(Ásia); a litolatria (Arábia Saudita); a idolopatia; a adoração; a adoração humana consentida;  

o surto de religiosidade; a crise de idolatria; a idolatria pré-maternal; a idolatria endêmica; a sa-

cralização; a veneração cega; a sideração; a divinização; a bovinolatria; a dulia; a hiperdulia;  

a idealização ilógica; os fetichismos; a pieguice; a parafernália das vestimentas sacerdotais; o his-

trionismo religioso; a retórica mística piegas; a doutrinação; as artimanhas da melifluidade; a do-

çura hipócrita afetada; a humildade demagógica; o maravilhamento; a vivência sem perguntas; as 

ridicularias; as imagens de barro; os altares; o incenso cancerígeno; os andores; os ostensórios; as 

ladainhas; os bentinhos; o credo; o breviário; a indústria da fé; a venda das indulgências; o alto 

preço das encenações dos casamentos na igreja; a religião como empreendedorismo multinacio-

nal; os patuás; os amuletos; os talismãs; os terços; o moinho de oração; o espantalho tornado ima-

gem de santa padroeira; as badaladas dos sinos mantendo o megavício da idolatria; a estagnação 

da religião pela ausência de pesquisas teáticas; a Dogmática sufocando a Heurística; os colares; as 

pulseiras; os pés-de-coelho; as promessas; a basbacaria; a basbaquice; o culto divino às criaturas; 

a angelolatria; a novela mexicana; o fanatismo; o teofanatismo; a idolatria atravancando o pro-

gresso da Ciência no Terceiro Milênio. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático. 
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III.  Detalhismo 

 

Enumerologia: o idolismo; o idolatrismo amaurótico; o pietismo; o misticismo egoísta;  

o ilusionismo emocional; o basbaquismo ridículo; o dogmatismo ilógico. 

Politicologia: a idolocracia; a gurucracia; a angelocracia; a teocracia. 

Filiologia: a misticofilia; a idolofilia; a demonofilia; a mariofilia; a hagiofilia. 

Fobiologia: a autocriticofobia; a neofobia. 

Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA). 

Maniologia: a idolomania; a iconomania; a hagiomania; a mania dos santos; a guruma-

nia; a angelomania; a religiomania. 

Mitologia: o mitismo; a mitificação; a Teomitologia. 

Holotecologia: a idoloteca; a iconoteca; a abstrusoteca; a arqueoteca; a dogmaticoteca;  

a teologoteca; a teosofoteca; a teoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Psicossomatologia; a Conviviologia; a Descren-

ciologia; a Soteriologia; a Angelologia; a Sofismologia; a Dogmatologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a isca hu-

mana inconsciente; a dupla ídolo humano–idólatra; os responsáveis pelos fãs-clubes. 

 

Masculinologia: o compassageiro evolutivo; o evoluciente; o minidissidente ideológico; 

o fiel religioso; o religioso profissional; o dogmata; o místico; o bovinólatra; o basbaque; o semi-

dólatra; o monarcólatra; o carente de gurulatria; o robô satisfeito; o reverendo “Jim” Jones (James 

Warren, 1931–1978); o fetichista; o semirreligioso; o escravo do cardiossoma; o hagiólatra;  

o deslumbrado; o apaixonado por futebol; o adorador de imagens; o idolopata; o idólatra; o fã. 

 

Femininologia: a compassageira evolutiva; a evoluciente; a minidissidente ideológica;  

a fiel religiosa; a religiosa profissional; a dogmata; a mística; a bovinólatra; a basbaque; a semidó-

latra; a monarcólatra; a carente de gurulatria; a robô satisfeita; a fetichista; a semirreligiosa;  

a escrava do cardiossoma; a hagiólatra; a deslumbrada; a apaixonada por futebol; a adoradora de 

imagens; a idolopata; a idólatra; a fã. 

 

Hominologia: o Homo stultus; o Homo obtusus; o Homo sapiens idolatricus; o Homo 

sapiens fanaticus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens infantilis; o Homo sapiens supersti-

tiosus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minidolatria = a adoração da imagem de barro; maxidolatria = a adoração 

consentida e estimulada de si; megaidolatria = a bovinolatria. 

 

Terapeuticologia. À luz da Holomaturologia, a cura da enfermidade da idolatria pode 

ser alcançada, com vantagens incontestáveis, pelo emprego racional de 4 substitutos lógicos, teá-

ticos, da Conscienciologia para as práticas infantis, em geral, da religião, aqui listados na ordem 

funcional: 

1.  Descrenciologia. O princípio da descrença substitui todo tipo de idolatria. 

2.  Autopesquisologia. As autopesquisas substituem a gurulatria. 

3.  Refutaciologia. As heterorrefutações racionais substituem todas as dogmáticas reli-

giosas fundamentalistas. 

4.  Tenepessologia. A vivência diária da tenepes substitui todas as práticas religiosas. 

 

VI.  Acabativa 
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Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a idolatria, indicados para a expansão das abordagens de-

talhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Acriticismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Adulto-criança:  Consciencioterapia;  Nosográfico. 

03.  Autocastração:  Consciencioterapia;  Neutro. 

04.  Consciênçula:  Conscienciometrologia;  Nosográfico. 

05.  Dependência:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

06.  Desequilíbrio  mental:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Encolhimento  consciencial:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Gurulatria:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Idiotismo  cultural:  Parassociologia;  Nosográfico. 

10.  Lacuna  da  formação  cultural:  Experimentologia;  Nosográfico. 

 

A  IDOLATRIA  SUBUMANA  SE  INSERE  ENTRE  OS  AGEN- 
TES  MAIS  PODEROSOS  DE  SUSTENTAÇÃO  DO  REGRES-
SISMO  ILÓGICO  CONTRA  A  EVOLUÇÃO  RACIONAL  DOS 

PRÉ-SERENÕES  COMPONENTES  DA  HUMANIDADE. 
 

Questionologia. Você ainda idolatra alguma coisa nas áreas sociais, religiosas, artísticas 

ou esportivas? Você passa por algum constrangimento em função dessa idolatria? 

 
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 Internacio-

nal de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 103, 136 e 236. 
2.  Idem; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC; 772 p.; 80 

abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísticas; 2 fil-

mografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas; 15 tabs.; 
6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo – Avaliação 

das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Inter-

nacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; página 140. 
3.  Idem; Homo sapiens pacificus; 1.584 p.; 413 caps.; 403 abrevs.; 434 enus.; 37 ilus.; 7 índices; 240 sinop-

ses; 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 42, 61, 69, 191, 529, 577, 609, 610, 642, 648 e 655. 

4.  Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; glos. 

241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Al-
tos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 212, 532, 694, 695, 698, 701, 702, 847 e 964. 

5.  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 25. 
6.  Idem; Manual de Redação da Conscienciologia; 272 p.; 152 abrevs.; 274 estrangeirismos; glos. 300 ter-

mos; 28 x 21 cm; br.; 2a Ed. revisada; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); 

Foz do Iguaçu, PR; 2002; página 144. 
7.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.; 

300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciolo-

gia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 265, 455, 482, 499 e 675. 
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I D O S O    P R É -D E S S O M Á T I C O  
( DE S S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O idoso pré-dessomático é a conscin, homem ou mulher, saudável ou en-

ferma, lúcida ou com perda parcial ou total de raciocínio lógico, com possibilidade de dessoma 

próxima em virtude de idade cronológica avançada. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo idade é de origem controversa. A palavra idoso apareceu no Sé-

culo XIV. O prefixo pré procede do idioma Latim, prae, “anterioridade; antecipação; adiantamen-

to; superioridade comparativa”. O termo descartar é composto pelo prefixo des, do idioma Latim, 

“de; do meio de; à custa de; feito de; em vez de; em função de; acerca de; contra”, e pelo elemen-

to de composição cart, derivado do mesmo idioma Latim, charta, e este do idioma Grego, khár-

tés, “folha de papel; folha escrita; livro; registro público; documentos escritos”. Surgiu no Século 

XVI. O vocábulo somática provém do idioma Francês, somatique, e este do idioma Grego, soma-

tikós, “do corpo; material; corporal”. Apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Idoso pré-dessomante. 2.  Ancião pré-dessomático. 

Neologia. As 4 expressões compostas idoso pré-dessomático, idoso pré-dessomático pri-

mário, idoso pré-dessomático intermediário e idoso pré-dessomático avançado são neologismos 

técnicos da Dessomatologia. 

Antonimologia: 1.  Jovem pré-dessomático. 2.  Infante recém-ressomado. 3.  Consciex 

recém-dessomada. 4.  Consciex pré-ressomática. 

Estrangeirismologia: o lifetime; o healthspan; a observação criteriosa da timeline pes-

soal; a atualização da conscin centenária ao Zeitgeist; os Well-Off Older Folks (WOOFs); a ex-

pressão over the hill; a expectativa de irse al otro barrio. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à autoconscientização multidimensional (AM). 

Citaciologia. Eis o slogan do Colégio Invisível da Dessomatologia (CID): – Repense  

a morte, você vai sair vivo dela. 

Ortopensatologia. Eis 4 ortopensatas citadas em ordem alfabética e classificadas em  

2 subtítulos:  

1.  “Dessoma. A dessoma, depois de uma vida humana construtiva, é sempre muito me-

lhor do que a ressoma, ou a infância na qual nada ainda foi feito nesta dimensão respiratória”.  

“A instantaneidade na recuperação de cons, após a dessoma, é frequente nas consciências mais 

lúcidas”. “Não deseje nunca a dessoma de alguém: todos renascem nesta dimensão humana para 

cumprir alguma tarefa até o fim”. 

2.  “Envelhecimento. O envelhecimento lúcido não é doença comum e nem dessoma an-

tecipada, mas para a conscin autorganizada pode ser a melhor fase da existência humana. A auto-

lucidez é a essência do bem-estar”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da maturidade consciencial; o holopensene pessoal 

da desdramatização da morte; o holopensene libertador da Dessomatologia; o holopensene da au-

toconscientização multidimensional; o holopensene evolutivo; os lucidopensenes; a lucidopense-

nidade; os raciocinopensenes; a raciocinopensenidade; os geropensenes; a geropensenidade; o ho-

lopensene assistencial; os ectopensenes; a ectopensenidade; os escleropensenes; a escleropenseni-

dade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; o holopensene hígido em relação ao dessomante. 

 

Fatologia: o processo fisiológico natural do envelhecimento; a senescência; a senilidade; 

a demência senil; o mal de Alzheimer; o avanço cronológico numérico assustando o geronte; a in-
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segurança temerosa a cada enfermidade; o cansaço e / ou desconforto pré-dessomáticos; a desgas-

tante insônia noturna decorrente de ansiedade e inquietude em relação ao desconhecido; as doen-

ças crônicas, incapacitantes e / ou progressivas; os vícios como tabagismo e etilismo interferindo 

no descarte somático; a recusa em receber cuidados; a condição do idoso abrigado em Instituição 

de Longa Permanência para Idosos (ILPI); o sentimento de abandono; a saudade de familiares;  

a desconfiança na aproximação de interessados em heranças; as mágoas e ressentimentos; a des-

soma dos companheiros de internato ou cônjuge; o cultivo da alegria e bom humor favorecendo  

a interrelação entre institucionalizados; o tema da morte excluído no cotidiano; a evitação de falar 

sobre a dessoma com o idoso; a recusa de ouvir o idoso pré-dessomante; a desdramatização da 

morte e compreensão da dessoma; a busca pelo autesclarecimento acerca do fim da vida intrafísi-

ca; a mudança tranquilizadora advinda do entendimento do conceito da dessoma; o despreparo 

dos profissionais de saúde em falar sobre a morte; a necessidade de fazer da morte assunto con-

versável; as redes sociais favorecendo a integração social e aberta a temas tabus; as providências 

pré-dessoma tranquilizando o idoso; as providências legais apaziguando dessomante e familiares; 

o kit dessoma; o consenso familiar antecipado sobre autorização ou suspensão de tratamento inva-

sivo ou agressivo na fase final (UTI); a escolha por dessomar em casa; os controversos pedidos de 

eutanásia feitos pela família ou pelo doente; o aproveitamento das oportunidades para expansão 

do cérebro e paracérebro; a conversa com a conscin comatosa; as promessas adiando a dessoma; 

a alcova blindada do dessomante; o carinho e gratidão demonstrados nos cuidados com o enfer-

mo; os cuidados paliativos; a aproximação familiar em torno do longevo pré-dessomático; a edu-

cação e a cultura propiciando o diálogo; o abertismo para entendimento da dessoma; a literatura 

e o cinema enquanto apoios pedagógicos na educação dessomatológica; a dessoma lúcida; a des-

soma do desperto; a observação autoprofilática da relação entre modo de vida e tipo de dessoma; 

a longevidade produtiva; o mercado da terceira idade; a indústria da Medicina; as atividades da 

vida diária (AVD); a Higiene Consciencial; o interesse do aluno idoso de cursos da Consciencio-

logia em preparar-se para a dessoma; a profilaxia da parapsicose post-mortem. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as projeções lúci-

das (PL) prenunciando a dessoma próxima; a hipótese de atuação extrafísica durante período em 

coma; a experiência de quase-morte (EQM); a clarividência de familiar dessomado; o parafenô-

meno da olorização concomitante com a dessoma; as projeções assistenciais auxiliando desso-

mantes; a parapsicose pós-dessomática; a assistência tenepessística; o sono reparador pós-des-

soma. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo vida saudável–dessoma feliz; o sinergismo hábitos sau-

dáveis–rotinas úteis; o sinergismo conhecimento-coragem; o sinergismo projeção lúcida–deste-

mor dessomático; o sinergismo atenção-lucidez; o sinergismo assistência-entendimento; o siner-

gismo arte de viver–arte de morrer. 

Principiologia: o princípio de a dessoma ser natural e universal; o princípio de toda 

conscin ser pré-dessomante; o princípio dos reencontros multisseculares inevitáveis; o princípio 

do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da profilaxia; o princípio da descrença (PD); o prin-

cípio de pensar bem de todos; os princípios familiares e / ou culturais anticosmoéticos adotados 

pelo longevo sem questionamentos. 

Codigologia: a fidelidade ao código pessoal de Cosmoética (CPC); o autaprendizado 

dessomático enquanto cláusula do CPC; os códigos de Ética e do Direito na transmissão patrimo-

nial; o código de Ética Médica; os códigos profissionais e pessoais de cuidado e respeito com os 

dessomantes; a coragem e firmeza na superação de códigos anticosmoéticos familiares; as atuali-

zações nos códigos grupais de Cosmoética (CGCs). 

Teoriologia: a teoria da dessoma; a teoria da ressoma; a teoria da relação longevidade 

versus número de respirações; a reflexão sobre a teoria das interprisões grupocármicas durante  

o trato com dessomantes; a prática superando a teoria nos cuidados com o idoso pré-dessomático; 
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o entendimento da teoria da evolução da consciência; a teática da assistência multidimensional; 

a teática da disponibilização energética no contexto dessomático. 

Tecnologia: as inovações tecnológicas para longevos; a técnica de mais 1 ano de vida 

intrafísica; a técnica do perdão antecipado; a técnica de reflexão diária durante 5 minutos sobre 

a dessoma; a técnica da tenepes; a técnica de priorizar os cuidados com a saúde; a técnica de ver 

a vida com bom humor; a técnica da interassistência; a aplicação da técnica do arco voltaico cra-

niocracral na conscin idosa; a técnica da tela mental para transmissão de confiança ao dessoman-

te; a teática da projetabilidade lúcida; a teática do abertismo consciencial. 

Voluntariologia: o idoso voluntário atuante em Instituição Conscienciocêntrica (IC); 

a dedicação do voluntário tenepessista dessomaticista; os voluntários da Associação Internacio-

nal de Pesquisa Laboratorial de Ectoplasmia e Paracirurgia (ECTOLAB) auxiliando e preparan-

do outras conscins para a dessoma; a atuação voluntária esclarecedora dos pesquisadores do Co-

légio Invisível da Dessomatologia; o compromisso com o voluntariado conscienciológico moti-

vado por dessomas; a escolha criteriosa do voluntariado sadio otimizando o tempo de vida intra-

física; os voluntários anônimos auxiliando em situações pré-dessomáticas; os serviços voluntários 

prestados por profissionais. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laborató-

rio conscienciológico da Paradireitologia; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia;  

o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Au-

topensenologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; a dessoma enquanto la-

boratório consciencial evolutivo. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Dessomatologia; o Colégio Invisível da Assisten-

ciologia; o Colégio Invisível da Paratecnologia; o Colégio Invisível da Pacifismologia; o Colé-

gio Invisível da Pararreurbanologia; o Colégio Invisível da Longevologia; o Colégio Invisível da 

Mentalsomatologia. 

Efeitologia: o efeito da superação de vícios influenciando a holopensenidade em futuras 

ressomas; o efeito das crenças religiosas atrapalhando o processo dessomático; o efeito da doen-

ça na aceitação da dessoma; os efeitos homeostáticos das energias conscienciais (ECs) do cuida-

dor-doador; os efeitos salutares das reconciliações; os efeitos elucidativos das projeções consci-

entes; os efeitos da confiança no amparo extrafísico; os efeitos da autopacificação íntima; o efei-

to estimulante da autopesquisa acerca de haver feito Curso Intermissivo (CI); os efeitos dos anes-

tésicos cirúrgicos no cérebro humano, em especial nos longevos. 

Neossinapsologia: as demências interferindo ou bloqueando os processos sinápticos;  

a ausência de estímulos cognitivos para formação de neossinapses no geronte; as neossinapses 

geradas pelas reciclagens intraconscienciais; as neossinapses dessomatológicas alterando com-

portamentos arraigados; as neossinapses pacifistas; as neossinapses de gratidão eliminando má-

goas e ressentimentos; as neossinapses interassistenciais. 

Ciclologia: o ciclo ressoma-desenvolvimento-envelhecimento-dessoma; o ciclo ressoma-

-desenvolvimento-compléxis-dessoma-intermissão; o ciclo alternante conscin-consciex; o ciclo 

saúde-doença; o ciclo de internações hospitalares imposto por algumas patologias; a observação, 

aprendizagem e aproveitamento dos ciclos da vida intrafísica; a utilização inteligente do ciclo 

circadiano; o ciclo das relações interconscienciais ao longo da seriéxis; o ciclo evolutivo oportu-

nidades intrafísicasoportunidades extrafísicas. 

Enumerologia: o pré-idoso; o idoso jovem; o idoso maduro; o idoso lúcido; o idoso epi-

centro; o idoso desperto; o idoso completista. O cuidado físico; o cuidado nutricional; o cuidado 

emocional; o cuidado cognitivo; o cuidado intelectual; o cuidado familiar; o cuidado social. 

A dessoma abrupta; a dessoma lenta; a dessoma agônica; a dessoma provocada; a dessoma prepa-

rada; a dessoma esperada; a dessoma feliz. 

Binomiologia: o binômio vida saudáveldessoma feliz; o binômio medo da vidamedo 

da morte; os benefícios do binômio atenção-memória; o binômio cuidado-carinho; o binômio es-

cuta-tares; o binômio perdão-libertação; o binômio proéxis-compléxis; o binômio boa genéti-

cadietas saudáveis. 
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Interaciologia: a interação social; a interação idoso-cuidador; a interação geronte-ge-

riatra; a interação pacienteequipe médica; a interação colaborativa entre familiares no amparo 

ao idoso; a dinâmica da interação jovens-longevos; a interação conviviológica sadia nas Univer-

sidades da Terceira Idade (UNATIs); a interação tenepessistaamparador extrafísico. 

Crescendologia: o crescendo tristeza-melancolia-depressão; o crescendo melin-melex; 

o crescendo autopesquisaautocura consciencial; o crescendo amizade intrafísicaamizade ex-

trafísicaamizade raríssima; o crescendo interesse-estudo-erudição; o crescendo tacon-tares;  

o crescendo semeadura-cultivo-colheita; o crescendo aprendiz dessomatológicoassistente des-

somaticista; o crescendo monotanatose-bitanatose-tritanatose; o crescendo emocionalidade- 

-racionalidade-amparabilidade.  

Trinomiologia: o trinômio motivação-trabalho-lazer; o trinômio ortotanásia-distaná-

sia-eutanásia; o trinômio bem-estarbom humorboa saúde; o trinômio gratidão-respeito-assis-

tência; o trinômio proéxis-compléxis-euforex; o trinômio acolhimento-orientação-encaminha-

mento; o trinômio crendices-mitos-tabus sobre a morte. 

Polinomiologia: o polinômio alimentação equilibrada–atividade física orientada–sono 

repousante–estimulação cerebral; o polinômio respiração–meditação–equilíbrio–bem-estarmis-

são de vida; o polinômio alcova blindada–conscins amigas–amparadores extrafísicosparatec-

nologia enquanto elementos para a dessoma ideal; o polinômio custos de examesmédicos reno-

mados–tratamentos sofisticados–resultados incertos–falência financeira; o polinômio negação-

raiva-barganha-depressão-aceitação; o polinômio amaraceitarperdoarquerer ser feliz; a au-

sência do polinômio dúvida-questionamento-descrença-autopesquisa-autocomprovação. 

Antagonismologia: o antagonismo monoideísmo religioso / verpons conscienciológicas; 

o antagonismo medo da morte / satisfação pelo compléxis; o antagonismo crença na morte / en-

tendimento da dessoma; o antagonismo desespero familiar / serenidade do dessomante. 

Paradoxologia: o paradoxo de temer o reencontro com consciexes queridas enquanto 

conscin; o paradoxo de o conhecimento intelectual conquistado ao longo da vida tornar-se ina-

cessível em pouco tempo de demência; o paradoxo de viver plenamente preparando-se para des-

somar; o paradoxo da dessoma elegante decorrente de patologia nefasta; o paradoxo de sobrevi-

da longa e produtiva em soma comprometido; o paradoxo do desabrochar intelectual no longevo 

com baixa escolaridade mas altamente motivado. 

Politicologia: a interassistenciocracia; a meritocracia; a dessomatocracia; a discerni-

mentocracia; a lucidocracia; a taristicocracia; a proexocracia; as políticas públicas de saúde. 

Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei de inseparabilidade grupocármica; as leis da 

convivialidade sadia; as leis da Medicina Legal; a lei de atração pensênica; as leis da Previdên-

cia e Assistência Sociais; a Lei de Mobilidade Urbana (Lei N. 12.587 / 2012); as leis de acessibi-

lidade; o Estatuto do Idoso (Lei N. 10.741 / 2003). 

Filiologia: a assistenciofilia; a conviviofilia; a autorganizaciofilia; a adaptaciofilia;  

a descrenciofilia; a isolofilia; a dogmatofilia. 

Fobiologia: a tanatofobia; a dementofobia; a eremofobia; a conviviofobia; a reciclofo-

bia; a gerascofobia; a somnifobia; a fobia social; o medo da recaída. 

Sindromologia: a síndrome de Swedenborg; a síndrome do negativismo; a síndrome do 

ermitão; a síndrome da incapacidade cognitiva; a síndrome da instabilidade postural; a síndrome 

da imobilidade; a síndrome da incontinência esfincteriana; a síndrome da incapacidade comuni-

cativa, a síndrome da iatrogenia; a síndrome da insuficiência familiar. 

Maniologia: a mania de abandonar tratamentos; a mania de fazer-se de forte; a mania de 

contar com a sorte; a mania de querer agradar a todos; a mania de queixar-se; a patomania. 

Mitologia: os mitos religiosos; o mito de ninguém voltar para contar; o mito de o sofri-

mento levar ao céu; o mito de o idoso ser improdutivo; o mito do aqui se faz, aqui se paga; o mi-

to do descanso eterno; os mitos sobre a morte; o mito da fórmula da juventude. 

Holotecologia: a dessomatoteca; a assistencioteca; a gerontoteca; a religioteca; a dog-

matoteca; a biblioteca; a recicloteca. 
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Interdisciplinologia: a Dessomatologia; a Intrafisicologia; a Geriatria; a Gerontologia;  

a Conviviologia; a Interassistenciologia; a Evoluciologia; a Cosmoeticologia; a Holomaturologia; 

a Medicina; o Direito; a Paradireitologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistenci-

al; a conscin enciclopedista; a conscin longeva; os familiares. 

 

Masculinologia: o idoso pré-dessomático; o idoso produtivo; o retomador de tarefa;  

o completista; os profissionais da saúde; o cuidador; o dessomaticista; os amparadores extrafísi-

cos; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial;  

o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o co-

municólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata;  

o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; 

o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existen-

cial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisa-

dor; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o teletertuliano; o verbetólogo; o voluntário; 

o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a idosa pré-dessomática; a idosa produtiva; a retomadora de tarefa;  

a completista; as profissionais da saúde; a cuidadora; a dessomaticista; as amparadoras extrafísi-

cas; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; 

a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a co-

municóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata;  

a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; 

a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora exis-

tencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesqui-

sadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetóloga; a voluntá-

ria; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens dessomaticus; o Homo sapiens geronticus; o Homo sapi-

ens autolucidus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo 

sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens mentalsomaticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: idoso pré-dessomático primário = aquele ignorante quanto à multidimen-

sionalidade e provável consciex parapsicótica post-mortem; idoso pré-dessomático intermediário 

= aquele com algum desenvolvimento parapsíquico, ciente da multidimensionalidade e empenha-

do em manter-se lúcido extrafisicamente; idoso pré-dessomático avançado = o ser desperto lon-

gevo, com autoparapsiquismo consolidado e atuante com discernimento nas dimensões intra e ex-

trafísica. 

 

Culturologia: a cultura da tares dessomatológica. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o idoso pré-dessomático, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:  

01.  Antienvelhecimento  cerebral:  Gerontocerebrologia;  Homeostático. 
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02.  Aprendizado  dessomatológico:  Dessomatologia;  Homeostático. 

03.  Assistência  pré-dessoma:  Dessomatologia;  Homeostático. 

04.  Auxiliar  dessomaticista  intrafísico:  Dessomatologia;  Homeostático. 

05.  Colégio  Invisível  da  Dessomatologia:  Colegiologia;  Homeostático. 

06.  Conscin  terminal:  Dessomatologia;  Neutro. 

07.  Cultura  da  Dessomatologia:  Seriexologia;  Homeostático. 

08.  Dessoma  lúcida:  Dessomatologia;  Homeostático. 

09.  Dessomática:  Dessomatologia;  Neutro. 

10.  Kit  dessoma:  Intrafisicologia;  Neutro. 

11.  Limite  do  assistido:  Paradireitologia;  Neutro. 

12.  Organização  pró-dessoma:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

13.  Preparo  para  dessomas:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 

14.  Projetor-auxiliar  dessomaticista:  Dessomatologia;  Homeostático. 

15.  Projetor  lúcido  pré-dessomante:  Dessomatologia;  Homeostático. 

 

A  QUALIDADE  DA  DESSOMA  É  CONSTRUÍDA  AO  LONGO  

DE  TODA  A  VIDA  INTRAFÍSICA,  SENDO  A  LONGEVIDADE  

OPORTUNIDADE  PARA  O  IDOSO  PRÉ-DESSOMÁTICO  PRE-
PARAR  LUCIDAMENTE  A  VOLTA  À  PARAPROCEDÊNCIA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, independentemente da idade, já refletiu sobre  

o nível de qualidade desejável para a própria dessoma? Quais reciclagens vem implementando 

para atingir esse patamar? 

 
Bibliografia  Específica: 
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6.476 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográ-
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511 e 596. 
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I G N O R Â N C I A    I G N O R A D A  
( A U T E N G A N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A ignorância ignorada é a postura presunçosa de inadmissão das lacunas 

no conhecimento pessoal, quando a consciência sucumbe à ilusão de compreender integralmente 

algo e, apegada às autoconvicções irrefutáveis, desconsidera o crescendo de aquisições cognitivas 

inerentes à progressão evolutiva. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. A palavra ignorância vem do idioma Latim, ignorantia ou ignorato, “falta 

de conhecimento; falta de saber; ignorância”. Surgiu no Século XIV. 

Sinonimologia: 01.  Desconhecimento ignorado; desconhecimento inadmitido. 02.  Pre-

sunção cognitiva; presunção do saber. 03.  Arrogância do saber. 04.  Pseuderudição. 05.  Superfi-

cialidade intelectual. 06.  Travão autocognitivo. 07.  Fechadismo autocognitivo. 08.  Inexperiên-

cia mentalsomática. 09.  Mundividência monovisiológica. 10.  Autassédio mentalsomático. 

Arcaismologia. Na Antiguidade Clássica, Sócrates (470–399 a.e.c.) alertava sobre a sa-

bedoria existente no reconhecimento do não sabido na máxima ―só sei que nada sei‖. 

Neologia. As duas expressões compostas ignorância ignorada simplória e ignorância 

ignorada douta são neologismos técnicos da Autenganologia. 

Antonimologia: 01.  Ignorância admitida. 02.  Desconhecimento admitido; desconheci-

mento reconhecido. 03.  Inexperiência assumida. 04.  Desinformação declarada. 05.  Insabidade 

confessa. 06.  Flexibilidade intelectual. 07.  Abertismo autocognitivo. 08.  Mundividência cosmovi-

siológica. 09.  Autodesassédio mentalsomático. 10.  Polimatia relativa; polimatia verponológica. 

Estrangeirismologia: a superestimação do background autocognitivo; o vício do racio-

cínio a priori; o repúdio à qualquer feedback. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do antidiscernimento 

quanto à autocriticidade cosmoética. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do fechadismo mentalsomático; os ignoropense-

nes; a ignoropensenidade; os lacunopensenes; a lacunopensenidade; os estultopensenes; a estulto-

pensenidade; os monoideísmos pensênicos; a minipensenização; a autopensenidade rígida; a fôr-

ma holopensênica autengessante; a autoblindagem pensênica às inspirações dos amparadores ex-

trafísicos de função. 

 

Fatologia: a ignorância ignorada; a insciência quanto à própria ignorância; o desconhe-

cimento das raias do conhecimento pessoal; a negação da inevitabilidade do não saber algo;  

a fantasia quanto à possibilidade de saber tudo; a autoinstalação em torre de marfim cognitiva;  

o pseudoconforto promovido pelas autocertezas absolutas; a inaceitação rebelde da hierarquia 

cognitiva; a pretensão de ter respostas para tudo; a incuriosidade pesquisística; o ato antipedagó-

gico de não assumir o desconhecimento da resposta à pergunta feita; o achismo; a embromação;  

a antitares; a fácies de sapiência; a cara de conteúdo; as afirmações peremptórias; a defesa empe-

dernida das parcas cognições consideradas totais; o exame superficial dos fatos; as poucas variá-

veis em análise; o barateamento das realidades; o apego afetivo às ideias, conceitos e convicções; 

o receio às heterocríticas denunciadoras; a tentativa vã de esconder a autoinsegurança; o medo da 

concorrência; a omissão do pulo do gato; a autoconfiança intelectiva necessária à aceitação das 

falhas na autocognição; a desconsideração da irrecusável incompletude da erudição humana; as 

subdivisões e especializações indescartáveis no acervo de conhecimentos planetários; o dinamis-

mo da produção científica moderna facilitando a aceitação das limitações autocognitivas indubitá-

veis; os avanços tecnológicos transformando rapidamente conceitos antes top de linha em obsole-
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tos; as descobertas cosmológicas transformando gradativamente o antes grandioso mundo conhe-

cido em componente minúsculo da vastidão cósmica imensurável; a estrutura da evolução huma-

na favorecendo as renovações cognitivas a cada restringimento ressomático; os renascimentos in-

trafísicos transformando periodicamente a antes conscin veterana em neonato aprendiz. 

 

Parafatologia: a ausência do estado vibracional (EV) profilático; a autoconscientização 

multidimensional (AM) permitindo o vislumbre da extensão do autodesconhecimento; a ignorân-

cia do materialista quanto à própria paraprocedência extrafísica; a ignorância do eletronótico quan-

to à própria autoconsciencialidade multidimensional; a ignorância da conscin vulgar quanto à abran-

gência das repercussões multidimensionais dos atos pessoais; a ignorância do pré-serenão quanto 

à integralidade das retrobiografias humanas e subumanas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: a inadmissão do princípio da descrença; o princípio da auteducação in-

finita; o princípio da cognoscibilidade relativa ao nível evolutivo; o princípio dos fatos e parafa-

tos orientarem as pesquisas. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) implantando o benefício da dúvida 

nas autavaliações sobre o Cosmos. 

Teoriologia: a teoria da verpon; a teoria do esgotamento dos campos do cognoscível in-

trafísico da Serenologia; a teoria das interprisões grupocármicas abarcando as desinformações 

interconscienciais. 

Tecnologia: a técnica terapêutica da Cosmoética Destrutiva. 

Voluntariologia: o voluntariado dedicado à reeducação tarística. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapedagogiologia; o Colégio Invisível da Cons-

ciencioterapia. 

Efeitologia: os efeitos da preguiça mental; os efeitos da vaidade intelectual; os efeitos 

da desnutrição mentalsomática; os efeitos estagnadores da armadilha cognitiva apriorista do ―já 

sei‖; o efeito cisne negro (eventos imprevisíveis até a primeira ocorrência). 

Neossinapsologia: o poder bloqueador das autocertezas absolutas na formação neossi-

náptica. 

Ciclologia: o ciclo evolutivo desconhecer-conhecer; o ciclo pesquisístico desconstrução- 

-reconstrução conceitual. 

Binomiologia: o binômio universo cognoscível–universo incognoscível; o binômio tra-

fais ignorados–trafais perpetuados. 

Interaciologia: a interação paralisante egão-orgulho; a interação irreflexão-irraciona-

lidade; a interação fechadismo consciencial–fechadismo cognitivo. 

Crescendologia: o crescendo infinito de autocognições quanto ao Cosmos. 

Trinomiologia: o trinômio pouca leitura–mundividência restrita–conclusões pueris;  

o trinômio autolimitações perceptivas–autolimitações paraperceptivas–autolimitações cogniti-

vas; a ausência do trinômio racionalidade-lógica-discernimento. 

Antagonismologia: o antagonismo autoconvicções absolutas / autoconvicções relativas; 

o antagonismo dúvidas paralisantes / dúvidas produtivas; o antagonismo teimosia intelectual 

/ abertismo intelectual; o antagonismo mundo real / mundo imaginário. 

Paradoxologia: o paradoxo da arrogância intelectual usada para mascarar o complexo 

de inferioridade intelectual; o paradoxo evolutivo de quanto mais se preencher as próprias lacu-

nas cognitivas, mais se vislumbrar a dimensão do incognoscível. 

Politicologia: a autocracia; a teocracia. 

Legislogia: a lei do menor esforço intelectivo. 

Fobiologia: a bibliofobia; a enciclopediofobia; a cognofobia; a cienciofobia; a xenofo-

bia; a neofobia; a autocriticofobia. 

Sindromologia: a síndrome da apriorismose; a síndrome da mediocrização consciencial. 
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Mitologia: o mito da verdade absoluta; o mito da escola da vida. 

Holotecologia: a biblioteca; a holoteca; a videoteca; a encicloteca. 

Interdisciplinologia: a Autenganologia; a Parapatologia; a Autocogniciologia; a Auto-

criticologia; a Autexperimentologia; a Refutaciologia; a Cosmologia; a Enciclopediologia; a Ex-

trafisicologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciência parada no tempo; a massa humana impensante. 

 

Masculinologia: o dono da verdade; o sabe tudo; o sabichão; o apedeuta evolutivo. 

 

Femininologia: a dona da verdade; a sabe tudo; a sabichona; a apedeuta evolutiva. 

 

Hominologia: o Homo sapiens ignorator; o Homo sapiens ignoratus; o Homo obtusus; 

o Homo stultus; o Homo sapiens apaedeutas; o Homo sapiens incautus; o Homo sapiens ana-

chronicus; o Homo sapiens automimeticus; o Homo sapiens autobsidiatus; o Homo sapiens per-

quisitor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: ignorância ignorada simplória = a da consciência apedeuta, ingênua quan-

to à extensão do universo conhecível ainda inexplorado; ignorância ignorada douta = a da cons-

ciência letrada, iludida quanto à extensão da autocompreensibilidade do universo conhecível. 

 

Culturologia: as inculturas; os idiotismos culturais. 

 

Neoelementos. Os neoelementos fatuísticos e parafatuísticos apreendidos requerem da 

consciência a revisão da autobagagem polimática, resultando, após autorreflexões, em 3 condi-

ções enumeradas, a seguir, em ordem alfabética: 

1.  Corroboração: o neoelemento confirma os retroconceitos. 

2.  Implementação: o neoelemento expande os retroconceitos derivando em neoconceitos. 

3.  Refutação: o neoelemento substitui os retroconceitos ultrapassados. 

 

Desconsideração. Nos casos patológicos, o neoelemento é simplesmente desconsiderado 

ou distorcido na tentativa de encaixá-lo nos retroconceitos e, assim, manter fantasiosamente ina-

baláveis as autoconvicções. 

Autengano. O autengano do saber absoluto é opção cômoda por tornar o empenho de 

autaperfeiçoamento aparentemente desnecessário. 

Preguiça. Admitir as limitações do conhecimento pessoal significa ser impelido a suprir 

as falhas cognitivas ou então suportar o desconforto de reconhecer a própria preguiça intelectual. 

Flexibilidade. Os questionamentos das autocertezas requerem flexibilidade consciencial 

para sustentar o impacto das reconsiderações periódicas no corpus conceitual. 

 

Tabelologia. Sob a ótica da Conscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem alfabéti-

ca, 8 condições de confronto entre a consciência insciente da autolimitação cognitiva e a cons-

ciência lúcida para essa realidade incontestável: 
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Tabela  –  Confronto  Ignorante  Insciente  /  Ignorante  Autoconsciente 

 

N
os

 Ignorante Insciente Ignorante Autoconsciente 

1. Apedeutismo desconhecido Autodidatismo ininterrupto 

2. Apriorismose crônica Semperaprendência heurística 

3. Automimese dispensável Reciclagem intraconsciencial 

4. Dogmatismo Verponismo 

5. Insegurança intelectiva inconfessa Autoconfiança na autapreensibilidade cognitiva 

6. Neofobia cognitiva Neofilia cognitiva 

7. Passividade intelectual Proatividade intelectual 

8. Reprodução acrítica do senso comum Omniquestionamento da Descrenciologia 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a ignorância ignorada, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01. Achismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02. Apedeutismo:  Parapedagogiologia;  Nosográfico. 

03. Bibliofobia:  Mentalsomatologia;  Nosográfico. 

04. Distorção  cognitiva:  Parapatologia;  Nosográfico. 

05. Douta  ignorância:  Autodiscernimentologia;  Nosográfico. 

06. Dubiopensenidade:  Autopensenologia;  Neutro. 

07. Eunuco  intelectual:  Mentalsomatologia;  Nosográfico. 

08. Ignorantismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09. Inatividade  intelectual:  Mentalsomatologia;  Nosográfico. 

10. Lacuna  da  formação  cultural:  Experimentologia;  Nosográfico. 

 

A  IGNORÂNCIA  IGNORADA  ENTRAVA  A  AUTEVOLUÇÃO. 
SOMENTE  A  ADMISSÃO  DAS  BRECHAS  AUTOCOGNITIVAS  

ATIÇA  A  CURIOSIDADE  E  IMPULSIONA  A  BUSCA  TEÁTICA  

POR  VERPONS  DE  PATAMARES  COGNITIVOS  FUTUROS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já superou integralmente a condição da ignorân-

cia ignorada? Desde quando? 

 

A. L. 
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I G N O R A N T I S M O  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O Ignorantismo é a doutrina embasada no princípio de a instrução e a cul-

tura serem perniciosas e a ignorância ser vantajosa a fim de a pessoa viver, supostamente, sem 

complicações na Socin ainda patológica. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo ignorante vem do idioma Latim, ignorans, de ignorare, “não sa-

ber; ignorar”. Surgiu no Século XV. O sufixo ismo deriva do idioma Grego, ismós, “doutrina; es-

cola; teoria ou princípio artístico, filosófico, político ou religioso; ato, prática ou resultado de; pe-

culiaridade de; ação; conduta; hábito ou qualidade característica de; quadro mórbido; condição 

patológica”. 

Sinonimologia: 01.  Doutrina da agnosia. 02.  Doutrina do ignorantista. 03.  Doutrina do 

obscurantismo. 04.  Incultismo. 05.  Obscurantismo. 06.  Apologia da ignorância; estado de igno-

rância. 07.  Antintelectualismo; autassedialidade; estado de incivilidade. 08.  Epidemia da medio-

cridade; trevas conscienciais. 09.  Condição da ignorância inata. 10.  Antidiscernimento; apedeu-

topatia; monodisciplinaridade; tecnofilia viciosa. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 14 cognatos derivados do vocábulo ignorância: 

ignorabilidade; ignoração; ignorada; ignorado; ignorantão; ignorante; ignorantinho; Ignoran-

tismo; ignorantista; ignorantística; ignorantístico; ignorar; ignorável; ignoto. 

Neologia. As duas expressões compostas Ignorantismo Leve e Ignorantismo Pesado são 

neologismos técnicos da Parapatologia. 

Antonimologia: 01.  Alfabetismo. 02.  Cogniciologia; Inteligenciologia; Inteligenciome-

tria. 03.  Multiculturologia. 04.  Sabedoria. 05.  Eruditismo; polimatia. 06.  Esclarecimentismo. 

07.  Autodidatismo. 08.  Superdotação. 09.  Genialidade. 10.  Autodiscernimentometria; Cosmo-

conscienciologia; Cosmovisiologia; Pansofia; Paratecnologia. 

Estrangeirismologia: a aurea mediocritas; os hobbies imprestáveis. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente da escravidão aos ins-

tintos primários da subumanidade ou irracionalidade. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Ignorantis-

mo: docta ignorantia. Reeducação: a megassolução. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Anticogniciologia; os patopensenes; a patopen-

senidade; os bradipensenes; a bradipensenidade. 

 

Fatologia: a ausência pessoal da inteligência evolutiva (IE); o estado primordial do prin-

cípio consciencial; as falácias; as superstições; as lavagens subcerebrais; o estudo supostamente 

excessivo; o comodismo; o boavidismo; o hedonismo; a apologia do apedeutismo; a Antipes-

quisologia; o analfabetismo funcional; o semianalfabetismo; a ignoração; a ininteligência; a im-

perspicácia; a intelijumência; a deseducação; a xucrice; a calourice; a bronquice; a bisonhice;  

a iliteracia; o hilotismo; a pseudossabedoria; a robéxis; os partidários da Terra Chata; os fanáticos 

do criacionismo; a anorexia intelectual; a desnutrição mentalsomática; o complexo de inferiorida-

de intelectual; a barbárie; a selvageria. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático. 
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III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da evolução consciencial. 

Teoriologia: as teorias do conhecimento. 

Tecnologia: a Tecnologia do belicismo. 

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. 

Efeitologia: os efeitos do rolo compressor das inutilidades. 

Enumerologia: as desinformações culturais; as deformações culturais; os malentendi-

dos culturais; os ignorantismos culturais; os idiotismos culturais; os fanatismos culturais; as fos-

silizações culturais. 

Binomiologia: o binômio autocrítica-heterocrítica. 

Interaciologia: a interação ignorância-violência; a interação ignorância-intolerância. 

Trinomiologia: o trinômio crendices-delírios-tradições. 

Antagonismologia: o antagonismo luz / trevas; o antagonismo evolução / regressão. 

Politicologia: o totalitarismo; a autocracia. 

Legislogia: a lei 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. 

Filiologia: a materiofilia. 

Fobiologia: a intelectofobia; a bibliofobia; a anticriticofobia; a gnosiofobia; a cainofo-

bia; a epistemofobia; a fronemofobia; a ideofobia. 

Sindromologia: a síndrome da mediocrização. 

Maniologia: a hoplomania. 

Holotecologia: a abstrusoteca; a experimentoteca; a regressoteca; a dogmaticoteca;  

a apriorismoteca; a culturoteca; a infantoteca; a intelectoteca. 

Interdisciplinologia: o Ignorantismo; a Parapatologia; a Autenganologia; a Desviologia; 

a Nadalogia; a Subcerebrologia; a Psicopatologia; a Psiquiatria; a Consciencioterapia; a Cons-

cienciometrologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin 

eletronótica; a isca humana inconsciente; a conscin ainda protorreptiliana. 

 

Masculinologia: o compassageiro evolutivo; o pré-serenão vulgar; o apedeuta; o obs-

curantista; o ignorante feliz; o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (1945–); o apedeutopata. 

 

Femininologia: a compassageira evolutiva; a pré-serenona vulgar; a apedeuta; a obs-

curantista; a ignorante feliz; a apedeutopata. 

 

Hominologia: o Homo ignorantisticus; o Homo stultus; o Homo sapiens arrationabilis; 

o Homo sapiens illucidus; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens subpensenisator; o Homo 

sapiens consreu. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Ignorantismo Leve = a condição da conscin infantil, simples e inexpe-

riente; Ignorantismo Pesado = a condição da conscin adulta, madura, vivida e supostamente expe-

riente. 
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Culturologia: o investimento mínimo em cultura; a cultura iluminista contraponto  

à ignorância obscurantista. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o Ignorantismo, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Acriticismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Autassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Autorregressismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04.  Barreira  teórica:  Autopesquisologia;  Neutro. 

05.  Consciência  podálica:  Evoluciologia;  Nosográfico. 

06.  Conscin  mal  resolvida:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Escapismo:  Experimentologia;  Neutro. 

08.  Ilogicidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Megatolice:  Evoluciologia;  Nosográfico. 

10.  Subadultidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

O  IGNORANTISMO  É,  SEM  DÚVIDA,  O  ÚLTIMO  E  MAIS  

RECALCITRANTE  DOS  CORPOS  DE  IDEIAS  AINDA  REMA-
NESCENTES  DA  IDADE  DAS  TREVAS  DA  INTELECTUALI-
DADE  NA  HISTÓRIA  DA  HUMANIDADE,  NESTE  PLANETA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já teve alguma relação com o pobre universo do 

Ignorantismo? Quais foram as consequências advindas dessa relação? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Cazenave, Michel; Editor; Diccionario de la Ignorancia; Las Fronteras de la Ciencia (Dictionnaire de 
L’ gnorance:  ux Frontières de la Science); Antologia; trad. Lluiz Miralles; int. Michel Cazenave; 268 p.; 21 caps.; 1 es-

quema; 7 fórmulas; 46 refs.; 23,5 x 15,5 cm; br.; Seix Barral; Barcelona; Espanha; 2000; páginas 15 a 266. 

2.  Duncan, Ronald; & Weston Smith, Miranda; org.; Enciclopédia da Ignorância (The Encyclopaedia of 
Ignorance); trad. Marcelo Raffaelli; et al.; revisor José Maria G. de Almeida Jr.; 500 p.; 50 caps.; 50 microbiografias; 13 

enus.; 13 esquemas; 67 fotos; 155 fórmulas; 12 gráfs.; 62 ilus.; 5 perguntas; 333 refs.; 5 respostas; 22,5 x 15,5 cm; br.; 

Editora Universidade de Brasília; Brasília, DF; 1981; páginas 15 a 490. 
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I I PC 
( P R O J E C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC), fun-

dado em 16 de janeiro de 1988, no Rio de Janeiro, é a Instituição Conscienciocêntrica (IC) pio-

neira, de natureza científica, dedicada ao estudo, à pesquisa, ao ensino, à expansão e à divulgação, 

de maneira técnica e parapsíquica, das experiências fora do corpo, das bioenergias, dos fenôme-

nos projeciológicos, da autoconsciência e do desenvolvimento pessoal evolutivo. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo instituto vem do idioma Latim, institutus, “o que se estabelece 

como regulamento, regra ou regime; fixado; estabelecido”. Surgiu no Século XVI. O termo inter-

nacional deriva do idioma Francês, international, e do idioma Inglês, international, “internacio-

nal”. Apareceu em 1   . A palavra projeção procede do idioma Latim, projectio, “jato para dian-

te, lanço; esguicho de água; ação de alongar, de estender; alongamento; prolongamento; constru-

ção em projetura”, de projicere, “lançar para diante”. Surgiu no Século XVIII. O elemento de 

composição logia provém do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; trata-

mento sistemático de 1 tema”. O vocábulo consciência vem do idioma Latim, conscientia, “co-

nhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, 

e esta do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  IC da Projeciologia. 2.  Instituto Projeciológico Multidimensional.  

3.  Organização Conscienciocêntrica de Projeciologia. 4.  Centro de Pesquisa da Projeção Consci-

ente. 5.  Instituto de Autoconsciência Multidimensional. 

Neologia. A sigla IIPC e as 3 expressões compostas embrião do IIPC, juventude do IIPC 

e maturidade do IIPC são neologismos técnicos da Projeciologia. 

Antonimologia: 1.  Instituto de Ocultismo. 2.  Instituto Místico. 3.  Centro Espírita. 

Estrangeirismologia: o Gesconarium; o Pacificarium; o Pesquisarium da projeção cons-

ciente; a start-up de ICs; a célula mater da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Interna-

cional (CCCI). 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – IIPC: pioneirismo 

projetivo. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à Pesquisologia Projeciológica Interassistencial, aglutinadora de intermissivistas. 

Coloquiologia. Eis duas expressões coloquiais identificadoras do IIPC: a nave mãe da 

Conscienciologia; a incubadora de ICs. 

Ortopensatologia. Eis duas ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao 

tema: 

1.  “Projetor. O projetor consciente é o violador das dimensões existenciais”. 

2.  “Projetora. O maior feito da conscin, quando projetora autoconsciente, é manter fun-

cionando satisfatoriamente a autofiex”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da projeção lúcida; o holopensene institucional do 

desenvolvimento parapsíquico; o holopensene intermissivo; o holopensene retrocognitivo da re-

cuperação de cons; o holopensene autopesquisístico; o holopensene empreendedor; o holopensene 

pacifismológico; o materpensene da projeção consciente; o holopensene grupal da expansão da 

Conscienciologia; os ortopensenes; a ortopensenidade no voluntariado conscienciológico. 

 

Fatologia: o IIPC; as primeiras reuniões no Centro da Consciência Contínua (CCC), em 

1981; a fundação do Instituto Internacional de Projeciologia (IIP), em 1988; as duas unidades si-
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multâneas do IIPC, Rio de Janeiro e São Paulo, as maiores cidades do país; a representatividade 

do IIPC enquanto instituição científica de pesquisas parapsíquicas; a senha para os intermis-

sivistas; o primeiro Curso de Projeciologia (P1 a P4) regular; o primeiro Curso de Projeciologia 

e Conscienciologia (CPC); a reciclagem intraconsciencial oportunizada pelo curso Extensão em 

Projeciologia e Conscienciologia 1 (ECP1); a formação diuturna de professores em Projeciologia 

e Conscienciologia; o desenvolvimento docente parapedagógico; a itinerância nacional e interna-

cional dos docentes; a Sede Mundial na rua Santo Amaro na Glória, RJ; a Sede Mundial na rua 

Visconde de Pirajá em Ipanema, RJ; a Sede Mundial no shopping Downtown na Barra da Tijuca, 

RJ; a aquisição do Campus de Pesquisa em Saquarema, RJ; a mudança da Sede para Foz do Igua-

çu, PR; o Discernimentum em Foz do Iguaçu; os Centros Educacionais de Autopesquisa (CEAs) 

do Brasil e de Buenos Aires; o pioneirismo em Portugal, Espanha, Inglaterra e EUA; o título de 

Utilidade Pública Federal, desde 1998; a primeira editora da Conscienciologia, a Editora IIPC;  

o primeiro jornal da Conscienciologia, Boletim de Informações da Projeciologia (BIPRO);  

o 1
o
 Congresso Internacional de Projeciologia (CIPRO), em junho de 1990, no Rio de Janeiro; 

a exportadora de voluntários para as demais ICs; a constituição e continuidade da Escola de 

Projeção Lúcida (EPL); a regularidade do Encontro Internacional de Voluntários; o pioneirismo 

na administração conscienciológica; o aprendizado no trato com o dinheiro para sustentabilidade 

institucional; o empenho na atualização constante das formas para divulgação; o desafio de não 

banalização das verpons; a revista Homo projector; as Qualificações Docentes dos voluntários; as 

Dinâmicas Parapsíquicas Supervisionadas nos CEAs; o programa Amparadores do Campus; 

o desafio da institucionalização das melhores práticas aprendidas ao longo das 3 décadas. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático nas atividades do 

IIPC; as parapercepções em sala de aula; a preceptoria da equipex no aprendizado docente; o apren-

dizado parapsíquico da administração conscienciológica; o amparo extrafísico de função do vo-

luntário; o posicionamento multidimensional, divisor de águas, do curso ECP1; a qualificação da  

paraperceptibilidade assistencial propiciada pelo Programa de Desenvolvimento Parapsíquico 

(PDP) e Programa de Desenvolvimento Parapsíquico Avançado (PDPA); o curso pró-despertici-

dade Extensão em Projeciologia e Conscienciologia 2 (ECP2) chancelando o posicionamento 

multidimensional; o trabalho equipin-equipex no curso pioneiro ECP2, base para os demais cur- 

sos de campo da CCCI; o curso Extensão em Projeciologia e Conscienciologia 3 (ECP3) alavan-

cando neoprojetos conscienciológicos; o campo energético autopacificador do Pacificarium. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo equipin-equipex; o sinergismo intelectualidade-parapsi-

quismo-comunicabilidade; o sinergismo projetor consciente–docente da Conscienciologia; o si-

nergismo autolucidez parapsíquica–inteligência evolutiva (IE). 

Principiologia: o princípio da descrença (PD) presente em todas as salas de aula e even-

tos do IIPC; o princípio da grupalidade evolutiva dos voluntários da Conscienciologia; o prin-

cípio do exemplarismo pessoal (PEP) na teática dos docentes; o princípio parapedagógico de 

quem aprende deve ensinar. 

Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC) reeducando o voluntário; o código 

pessoal de Cosmoética (CPC) burilado pela vivência grupal do voluntariado. 

Teoriologia: a teoria dos Serenões; a teoria da reurbex; a teoria do corpo objetivo; a te-

oria dos Cursos Intermissivos (CI); a teoria do vínculo consciencial; a teoria das interprisões 

grupocármicas; a teoria da interassistência libertária; a teoria do Maximecanismo Multidimen-

sional Interassistencial. 

Tecnologia: as técnicas de projeção consciente; a técnica do aprender ensinando, base 

da docência conscienciológica; a técnica do epicentrismo através da itinerância conscienciológi-

ca; a técnica de mobilizar as energias conscienciais (ECs) dos professores do curso para viabili-

zá-lo; a técnica do exemplarismo; a técnica da chapa quente; a técnica do desassédio pela escrita 

gesconológica. 
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Voluntariologia: o voluntariado pioneiro das ICs; a grande rede de voluntários atuan-

do em equipe. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Conviviologia; os laboratórios 

conscienciológicos da Paraeducação e da Cosmoconsciência, no Campus em Saquarema; o labo-

ratório conscienciológico Pacificarium, o 1
o
 laboratório grupal da paz do Planeta. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Projeciologia; o Colégio Invisível da Parapercep-

ciologia; o Colégio Invisível da Pacifismologia. 

Efeitologia: o efeito halo da docência tarística; os efeitos imediatos e mediatos das 

aulas de Projeciologia e Conscienciologia; o efeito evolutivo dos fenômenos projetivos. 

Neossinapsologia: as neossinapses crescentes do autopesquisador; as neossinapses do 

aluno fechando lacunas multiexistenciais; as neossinapses da informação de ponta chanceladas 

pela vivência multidimensional; as neossinapses fomentadas pela parapedagogia no docente de 

Conscienciologia; as neossinapses do voluntário ao perceber o maximecanismo multidimensio-

nal; as neossinapses do docente de Conscienciologia no aprendizado da interassistência multidi-

mensional; as neossinapses do aprendizado parapsíquico ao abrir mão do controle. 

Ciclologia: o ciclo aprofundamento–expansão das ideias–novas possibilidades; o ciclo 

expansão geográfica–cidade atendida–Núcleos de Extensão (NE)–CEA; o ciclo aluno-voluntá-

rio-docente. 

Enumerologia: o acolhimento ao visitante; o acolhimento ao aluno; o acolhimento ao 

intermissivista; o acolhimento ao parapsíquico; o acolhimento ao voluntário; o acolhimento ao 

candidato à docência; o acolhimento ao docente. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio voluntário-autopesquisa-

dor; o binômio voluntário–docente de Conscienciologia; o binômio lucidez-responsabilidade;  

o binômio aquisição-retribuição; o binômio empenho grupal–saldo evolutivo. 

Interaciologia: a interação maior lucidez–maior tranquilidade; a interação CEA-Socin; 

a interação aula de Projeciologia e Conscienciologia–recuperação de cons; a interação vontade 

férrea–projeção lúcida. 

Crescendologia: o crescendo Cidade Atendida–Núcleo de Extensão–Centro Educacio-

nal de Autopesquisa; o crescendo aluno jejuno–voluntário–docente–coordenador de área–coor-

denador de CEA; o crescendo buscador borboleta–aluno–voluntário. 

Trinomiologia: o trinômio aluno-voluntário-docente; o trinômio automotivação-traba-

lho-lazer aplicado às atividades do IIPC. 

Polinomiologia: o polinômio aluno–voluntário jejuno–minidissidente–retomador de ta-

refa; o polinômio acolhimento-orientação-encaminhamento-acompanhamento. 

Antagonismologia: o antagonismo tacon / tares; o antagonismo laissez faire / autassun-

ção da proéxis; o antagonismo minidissidente / maxidissidente; o antagonismo competição / in-

tercooperação; o antagonismo trabalho voluntário / modalidade de lazer. 

Paradoxologia: o paradoxo ―p s cravados na rocha e mentalsoma no Cosmos‖; o pa-

radoxo de as ideias libertárias poderem gerar reações antagônicas; o paradoxo de o incômodo 

pessoal ser oportunidade de autodescoberta; o paradoxo do docente veterano ausente da sala de 

aula; o paradoxo de poucos fazerem muito. 

Politicologia: a política institucional de incremento do parapsiquismo evolutivo; a políti-

ca de convívio sadio e de respeito mútuo com a Socin; a política de convívio fraterno com a CCCI; 

a prática da meritocracia multidimensional; a projeciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; a lei da Cosmoética. 

Filiologia: a projeciofilia. 

Fobiologia: a projeciofobia. 

Sindromologia: a síndrome da conscin eletronótica; a síndrome da interiorose; a síndro-

me do estrangeiro (SEST); a síndrome da religiosidade; a síndrome da Maria vai com as outras; 

a síndrome da superficialidade. 

Maniologia: a mania da terceirização; a mania de pensar pequeno; a mania de ser miserê. 

Mitologia: o mito de a inocência ser virtude; o mito de a ignorância ser vantagem; o mito 

de a religiosidade ser o único meio; o mito de a gurulatria ser o caminho; o mito de as drogas 
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alucinógenas serem atalho; o mito da infalibilidade; o mito da evolução pessoal sem autesforço; 

o mito da inexistência de conflitos no voluntariado. 

Interdisciplinologia: a Projeciologia; a Pacifismologia; a Experimentologia; a Empreen-

dedorismologia; a Autopesquisologia; a Energossomatologia; a Cosmoeticologia; a Conviviolo-

gia; a Evoluciologia; a Interassistenciologia; a Pré-Intermissiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o aluno; o amparador intrafí-

sico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o com-

pletista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o con-

viviólogo; o coordenador; o duplista; o duplólogo; o editor; o epicon lúcido; o escritor; o evoluci-

ente; o exemplarista; o homem de ação; o intelectual; o intermissivista; o inversor existencial; o ma-

crossômata; o maxidissidente ideológico; o monitor; o ofiexista; o pacifismologista; o parapercep-

ciologista; o pesquisador; o preceptor; o proexista; o proexólogo; o professor orientador (PO);  

o professor; o projetor consciente; o reciclante existencial; o reeducador; o sistemata; o tenepes-

sista; o tertuliano; o tocador de obra; o verbetólogo; o voluntário. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a aluna; a amparadora intrafí-

sica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a com-

pletista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convi-

vióloga; a coordenadora; a duplista; a duplóloga; a editora; a epicon lúcida; a escritora; a evolu-

ciente; a exemplarista; a mulher de ação; a intelectual; a intermissivista; a inversora existencial;  

a macrossômata; a maxidissidente ideológica; a monitora; a ofiexista; a pacifismologista; a para-

percepciologista; a pesquisadora; a preceptora; a proexista; a proexóloga; a professora orientadora 

(PO); a professora; a projetora consciente; a reciclante existencial; a reeducadora; a sistemata;  

a tenepessista; a tertuliana; a tocadora de obra; a verbetóloga; a voluntária. 

 

Hominologia: o Homo sapiens projector; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens ma-

gister; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens parapercep-

tor; o Homo sapiens conscientiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: embrião do IIPC = o Centro da Consciência Contínua; juventude do 

IIPC = o IIP reunindo intermissivistas dedicados à ampliação e consolidação da tares e das pes-

quisas conscienciológicas; maturidade do IIPC = a Instituição após 3 décadas de atividades cons-

cienciológicas ininterruptas. 

 

Culturologia: a cultura da Projeciologia; a cultura da Autopesquisologia; a cultura da 

Parapedagogia; a cultura do Empreendedorismo Conscienciológico; a cultura da Pacifismolo-

gia; a cultura do voluntariado; a cultura do parapsiquismo interassistencial; a cultura da con-

vivialidade sadia no voluntariado. 

 

Historiologia. Sob a ótica da Cronologia, eis 6 eventos marcantes para a história do IIPC: 

1.  1981. Publicação do livro Projeções da Consciência, por Waldo Vieira (1932–2015)  

e proposta da Ciência Projeciologia. 

2.  1986. Publicação do tratado Projeciologia, por Waldo Vieira, consubstanciando a Ci-

ência. 

3.  1988. Fundação do IIP. 
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4.  1994. Publicação do tratado 700 Experimentos da Conscienciologia, por Waldo Viei-

ra, com as bases da Ciência Conscienciologia. 

5.  2004. Mudança da sede do IIPC do Rio de Janeiro para Foz do Iguaçu. 

6.  2007 a 2008. Descentralização administrativo-financeira em mais de dezena de CEAs 

no Brasil e no Exterior. 

 

Projeciologia. O lançamento do tratado Projeciologia, dando destaque à experiência fo-

ra do corpo (EFC), trouxe informações impactantes quanto à vivência do megafenômeno para-

psíquico livre de ranços religiosos e místicos. As técnicas sem “intermediários” propostas, a partir 

da vontade, conferem autonomia à pessoa. O livro é o preâmbulo para a introdução da Conscien-

ciologia, a Ciência das Ciências, megassenha para os intermissivistas. 

Recuperação de cons. O propósito maior da Projeciologia, de o aluno recordar aquilo já 

sabido antes de ressomar, facilita a recuperação da verdadeira essência, o status de quando era 

consciex. As informações de ponta da Ciência, aliada às técnicas energéticas parapsíquicas, 

favorecem a conexão da conscin à origem extrafísica, a paraprocedência, e a possível assunção da 

condição de intermissivista. 

Empreendedorismologia. Para acessar os egressos dos Cursos Intermissivos, o IIPC de-

senvolve o know-how da itinerância tarística e a semeadura atratora dos intermissivistas. O movi-

mento grupal cíclico do voluntariado na expansão-disseminação motiva a capilarização geográ-

fica em CEAs e o movimento oposto da concentração-aprofundamento nos vários congressos das 

principais especialidades conscienciológicas, assim como nas qualificações docentes e nos encon-

tros anuais de voluntários. 

 

Pacifismologia. O lançamento do tratado Homo sapiens pacificus, em 2007, incentiva  

o megadesafio da materialização do laboratório da paz em Saquarema. Para isso, a aculturação 

sobre o tema paz entre os voluntários se faz necessária e, além disso, surge o desafio das gescons 

da paz para catalisar neossinapses. O resultado são os 2 Encontros Internacionais da Paz em 

Saquarema (2009 e 2015) e a concepção do laboratório grupal da paz, o Pacificarium, concluído 

e inaugurado em 20 de outubro de 2017. Atualmente (Ano-base: 2018), o Pacificarium é curso re-

gular do Campus de Pesquisa do IIPC. 

 

Taristicologia. Todos os cursos e técnicas de ensino do IIPC são parapedagógicos, vi-

sando a autoconscientização multidimensional (AM) e a recuperação de cons. Eis, a seguir, lista-

dos em categorias e na ordem funcional, as 8 principais atividades: 

1.  Cursos de entrada: CIP, CPC, Assistenciologia e Pacifismologia. 

2.  Cursos de imersão: os cursos pioneiros ECP1 e ECP2. O ECP1, ministrado desde 

janeiro de 1992, completando 26 anos em 2018, é curso divisor de águas para o aluno na assunção 

ao voluntariado no IIPC e, também, o posicionamento do aluno frente ao paradigma consciencial; 

o ECP2, ministrado desde março de 1993, completando 25 anos em 2018, tem o foco na desperti-

cidade, na vivência da conexão mentalsoma-holochacra e no contato mais amiúde com os ampa-

radores extrafísicos. 

3.  Cursos de qualificação: os cursos da matriz interna, de aprimoramento do volunta-

riado. 

4.  Cursos externos: os cursos da matriz externa, para o público em geral, sem pré-re-

quisitos. 

5.  Seminários: os Seminários de Pesquisa, fomento para as gescons. 

6.  Pesquisa: os Grupos de Pesquisa da Consciência (GPCs) na investigação científica 

das especialidades. 

7.  Cursos a distância: os cursos de Ensino a Distância (EaD) viabilizando o acesso em 

qualquer recanto do Planeta. 

8.  Congressos: os Congressos Internacionais sequenciais cíclicos de Autopesquisolo-

gia, de Projeciologia (CIPRO), de Pacifismologia e de Empreendedorismologia e Administração 

Conscienciológica. 
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Pontoações. Atualmente (Ano-base: 2018), o IIPC apresenta os seguintes dados, listados 

na ordem funcional, no contexto da Voluntariologia: 

1.  Voluntários (820): 439 ginossomas; 381 androssomas; 440 tenepessistas; e 523 do-

centes. 

2.  CEAs (18): Belo Horizonte; Boa Vista; Brasília; Buenos Aires; Campo Grande; Ca-

xias do Sul; Curitiba; Florianópolis; Foz do Iguaçu; Joinville; Londrina; Manaus; Porto Alegre; 

Rio de Janeiro; Salvador; São Paulo; Uberaba; e Vitória. 

3.  NE (23): Aracajú; Belém; Blumenau; Canoinhas; Charqueadas; Cuiabá; Criciúma; 

Fraiburgo; Goiânia; Guaratinguetá; Maracaju; Mogi Guaçu; Niterói; Pelotas; Porto Velho; Ribei-

rão Preto; São José do Rio Preto; Santa Maria; São Mateus do Sul; São Miguel do Oeste; Tuba-

rão; União da Vitória; Vacaria. 

4.  Campus (1): Saquarema. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o IIPC, indicados para a expansão das abordagens deta-

lhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Abridor  de  caminho:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

02.  Agente  retrocognitor:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

03.  CEAEC:  Conscienciocentrologia;  Homeostático. 

04.  Comunidade  Conscienciológica  Cosmoética  Internacional:  Conviviologia;  Ho-

meostático. 

05.  Cronologia  da  Projeciologia:  Historiologia;  Neutro. 

06.  Cultura  de  paz:  Pacifismologia;  Homeostático. 

07.  Gestão  de  Instituição  Conscienciocêntrica:  Conscienciocentrologia;  Neutro. 

08.  Gestão  participativa:  Administraciologia;  Neutro. 

09.  Incubadora  conscienciológica:  Neoverponologia;  Homeostático. 

10.  Instituição  Conscienciocêntrica:  Conscienciocentrologia;  Homeostático. 

11.  Megaempreendimento  conscienciológico:  Conscienciocentrologia;  Homeostático. 

12.  Parapreceptoria:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

13.  Projeciofilia:  Projeciologia;  Homeostático. 

14.  Reagrupamento  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

15.  UNICIN:  Integraciologia;  Homeostático. 

 

O  IIPC  É  INSTITUIÇÃO  CONSCIENCIOCÊNTRICA  PIONEI-
RA  NA  TARES  PARA  OS  EGRESSOS  DO  CURSO  INTER-

MISSIVO.  HÁ  3  DÉCADAS  DESENVOLVE  E  DISSEMINA  

TÉCNICAS  DE  RECUPERAÇÃO  DE  CONS  MAGNOS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já voluntariou ou pensa em voluntariar em algu-

ma IC da CCCI, a exemplo do IIPC? Tem ideia da oportunidade autevolutiva ao desenvolver  

a projeção consciente e de participar, lucidamente, do Maximecanismo Multidimensional Interas-

sistencial? 

 
Bibliografia  Específica: 

 
1.  Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holoci-

clo; 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 121,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 353 a 356, 420, 421, 

596, 831 a 833, 1.017, 1.018, 1.114, 1.115, 1.172 a 1.175, 1.262 a 1.264, 1.356, 1.357, 1.420 e 1.421. 
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2.  Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores 

Alexander Steiner; et al.; 1.232 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto; 3 gráfs.; 
42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 2 websites; glos. 300 termos; 1.907 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; 

enc.; 4a Ed. rev. e aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; pá- 

ginas 1 a 1.232. 
3.  Idem; Projeções da Consciência: Diário de Experiências Fora do Corpo Físico; revisor Alexander Stei-

ner; 228 p.; 60 caps.; 60 cronologias; 34 E-mails; 5 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 questionário projetivo; 11 websites; 
glos. 24 termos; alf.; 21 x 14 cm; br.; 8a Ed. rev.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2008; páginas  

1 a 221. 

4.   Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.; 
1 cronologia; 100 datas; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 

28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 66, 75, 90, 101, 114, 
160, 210, 269, 313, 314, 318, 429, 434, 484, 510, 514, 516 a 518, 532, 618, 621 e 714. 

 

F. W. 
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I L E G A L I D A D E    S E G R E G A D A  
( S O C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A ilegalidade segregada é a condição multifacética, supereufemística, anti-

cosmoética, exacerbada, frontalmente contrária às disposições da lei ou da constituição do Estado, 

socialmente sustentada e institucionalizada pela Sociedade Intrafísica, quando ainda patológica, 

tolerando e permitindo a prática de ilicitudes quando circunscritas em guetos, bolsões, quistos  

e enclaves marginais até mesmo nos perímetros urbanos das capitais. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O prefixo in vem do idioma Latim, in, “privação; negação”. O termo legal 

deriva também do idioma Latim, legalis, “relativo às leis; conforme as leis divinas”, de lex, “rito; 

lei; obrigação civil escrita e promulgada; justo; honesto”. Surgiu no Século XIII. A palavra ilega-

lidade apareceu no Século XIX. O vocábulo segregado procede também do mesmo idioma Latim, 

segregatus, de segregare, “segregar; separar; apartar; escolher; estremar; afastar; isolar”. O termo 

segregar surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 01.  Ilicitude segregada. 02.  Ilegalidade institucionalizada. 03.  Ilicitude 

institucionalizada. 04.  Ilegalidade explícita. 05.  Ilicitude explícita. 06.  Ilegalidade consentida.  

07.  Ilegalidade despudorada. 08.  Estatismo paralelo. 09.  Antijuridicidade; Antijurisprudência; 

ilegitimidade; injuridicidade. 10.  Antidemocracia; extralegalidade; segregação urbana. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 13 cognatos derivados do vocábulo legal: ile-

gal; ilegalidade; ilegalizar; legalidade; legalismo; legalista; legalística; legalístico; legalitária; 

legalitário; legalização; legalizada; legalizado; legalizar. 

Neologia. As 3 expressões compostas ilegalidade segregada, ilegalidade segregada mí-

nima e ilegalidade segregada máxima são neologismos técnicos da Sociologia. 

Antonimologia: 1.  Legalidade social. 2.  Legalidade institucionalizada. 3.  Licitude.  

4.  Ato legal. 5.  Procedimento legal. 6.  Situação legal. 

Estrangeirismologia: o failed state; o bas fond; o apartheid; a unlawfulness; a law-

lessness. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à equanimidade dos direitos conscienciais na Socin. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da convivialidade; os patopensenes; a patopenseni-

dade; os nosopensenes; a nosopensenidade. 

 

Fatologia: a ilegalidade segregada; a ilicitude discriminada; a segregação espacial urba-

na; a ilegalidade tolerada podendo ser praticada quando circunscrita em guetos; a dissimulação 

jurisprudencial; a leniência aceita e cultivada tacitamente; os bolsões sociais de miséria da margi-

nália; os quistos sociais; as apartações; o segregacionismo; os enclaves da marginalidade; as cida-

des fraturadas; a célula urbana doente da megalópole; a ilha de patopensenidade; a favela-bairro 

esquecida; o bairro deteriorado ou degradado; os bairros dos mafiosos; as Ecomáfias; os burgos 

da bandidagem; os pontos urbanos de criminalidade de traficantes; as megafavelas dos narcotrafi-

cantes; as bocas de fumo; a zona urbana de comércio ilícito, contrabandos e contravenções; a ban-

ca de jogo de bicho; o camelódromo; o cassino ilegal; a cracolândia; a feira de venda de animais 

silvestres; a robauto; as zonas urbanas de prostituição; o quarteirão de lenocínio; o baixo meretrí-

cio; os cemitérios de carcaças; os locais de desovas de cadáveres; os socavões remotos; os cintu-

rões de pobreza; a marginalidade institucionalizada; a intrafisicalidade doentia; a sociabilidade 

anômica; a convivialidade anticosmoética; os pseudodireitos vigentes na Socin Patológica; os 

erros jurídicos mantidos institucionalizados; as falhas toleradas das leis humanas; a tolerância go-
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vernamental ante os governos paralelos; os assentamentos ilegais do MST; a legenda desordem  

e regressismo. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os quistos da Ba-

ratrosfera na vida intrafísica. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da megafraternidade. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: as teorias do Direito Moderno. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Advogados; o Colégio Invisível dos Cosmoeticó-

logos. 

Ciclologia: o ciclo vicioso da pirâmide social minicorrupção do restrito vértice jurídi-

co–megacorrupção da ampla base popular. 

Enumerologia: a legalidade do fumo (tabagismo); a legalidade da bebida alcoólica (al-

coolismo); a legalidade do chimarrão (cancerígeno); a legalidade do Santo Daime (toxicomania); 

a legalidade das lâmpadas fluorecentes (cancerígenas); a legalidade do asbesto (cancerígeno). 

Binomiologia: o binômio inspiração baratrosférica–regressismo. 

Interaciologia: a crise abrangente da interação executivo-legislativo-judiciário. 

Crescendologia: o crescendo antidireito-Direito. 

Trinomiologia: o trinômio chicanas-trapaças-tramoias; o trinômio mal-dolo-ilegali-

dade. 

Antagonismologia: o antagonismo prostituição constitucionalmente ilegal / bairros das 

prostitutas; o antagonismo tráfico de drogas constitucionalmente ilegais / bairros e favelas de 

traficantes; o antagonismo governo constitucionalmente legal / governo paralelo dos narcotrafi-

cantes; o antagonismo polícias constitucionalmente legalizadas / milícias policiais marginais. 

Paradoxologia: o paradoxo teático das leis teóricas sem vivências aplicadas. 

Politicologia: a mafiocracia; a antidemocracia; a oligocracia. 

Legislogia: as leis não cumpridas. 

Mitologia: as mitografias jurídicas. 

Holotecologia: a culturoteca; a absurdoteca. 

Interdisciplinologia: a Sociologia; a Conviviologia; a Parapatologia; a Paradireitologia; 

a Intrafisicologia; a Evoluciologia; a Cosmoeticologia; a Geopoliticologia; a Urbanologia; a Bair-

rologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin 

eletronótica; a isca humana inconsciente; a personalidade da robéxis. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; os excluídos sociais. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; as excluídas sociais. 

 

Hominologia: o Homo sapiens illegalitus; o Homo sapiens segregator; o Homo sapiens 

illegitimus; o Homo sapiens barathrosphericus; o Homo sapiens legislogus; o Homo sapiens 

electronoticus; o Homo sapiens communitarius; o Homo sapiens reurbanisatus; o Homo sapiens 

autocorruptor; o Homo sapiens cognopolita. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: ilegalidade segregada mínima = a prostituição ilegal mas existente nos 

quarteirões de lenocínio; ilegalidade segregada máxima = a megafavela dirigida com mão de ferro 

pelos narcotraficantes na condição de governo paralelo. 

 

Culturologia: a cultura da impunidade; a cultura da contravenção. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a ilegalidade segregada, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Absurdo  cosmoético:  Recexologia;  Nosográfico. 

02.  Anomia: Intrafisicologia;  Nosográfico. 

03.  Antidireito:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04.  Autocorrupção:  Parapatologia;  Nosográfico. 

05.  Chão: Intrafisicologia;  Neutro. 

06.  Código  consagrado:  Autorrecexologia;  Neutro. 

07.  Desviacionismo:  Proexologia;  Nosográfico. 

08.  Legislogia:  Direitologia;  Homeostático. 

09.  Nosopensene:  Nosopensenologia;  Nosográfico. 

10.  Principiologia:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

 

A  ILEGALIDADE  SEGREGADA  É  A  PROVA  OBJETIVA 
DA  FRAGILIDADE  DA  INCIPIENTE  DEMOCRACIA  EM  VI-

GOR  NA  SOCIEDADE  HUMANA  ATUALMENTE  RECEPCIO-
NANDO  AS  LEGIÕES  DE  CONSCIEXES  REURBANIZADAS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, age, de algum modo, para repudiar as ilegalida-

des segregadas da Socin? Quais procedimentos pessoais e grupais podemos desenvolver para mi-

tigar tais misérias sociais? 
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I L H A    D E    CO N S C I E N C I A L I D A D E  
( I N T R A F I S I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A ilha de consciencialidade é o local, atmosfera ou holopensene cujo isola-

mento cosmoético, energético, parapsíquico ou evolutivo se assemelha à ilha específica de luci-

dez e Discernimentologia em relação ao ambiente circundante. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo ilha vem do idioma Castelhano, illa, e este do idioma Latim, insu-

la, “ilha; casa separada de outras”. Surgiu no Século XIV. O vocábulo consciência deriva do idio-

ma 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.  Oásis de consciencialidade. 2.  Oásis na Deficienciolândia. 3.  Ínsula 

de cognicialidade. 4.  Locus da Paradireitologia. 5.  Núcleo da maxiproéxis. 6.  Centro da inteli-

gência evolutiva. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 8 cognatos derivados do vocábulo ilha: ilhabe-

lense; ilhada; ilhado; ilhense; ilheta; ilhéu; ilhoa; ilhota. 

Neologia. As 4 expressões compostas ilha de consciencialidade, ilha de consciencialida-

de inicial, ilha de consciencialidade intermediária e ilha de consciencialidade máxima são neolo-

gismos técnicos da Intrafisicologia. 

Antonimologia: 1.  Ambiente intrafísico degradado. 2.  Local baratrosférico. 3.  Presídio 

de segurança máxima. 4.  Teatro da guerra. 5.  Campo de concentração de prisioneiros de guerra. 

6.  Ilha de patopensenidade. 7.  Pentágono. 8.  Centro do Comando Vermelho. 

Estrangeirismologia: o Tertuliarium; o Autopesquisarium; o Administrarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à evolução consciencial prioritária. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Consciencia-

lidade constitui megainvestimento. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Cosmoeticologia; os ortopensenes; a ortopense-

nidade. 

 

Fatologia: a ilha de consciencialidade; a ilha holopensênica consciencial; a ilha para  

a vivência teática da Conscienciologia; o oásis de renovação; o oásis urbano de ressocialização;  

o megafoco da consciencialidade; a microminoria minúscula dos conscienciólogos e conscienció-

logas; a impraticabilidade da massificação da Conscienciologia; o tecnopolo das ICs; a Conscien-

ciópolis; a Cognópolis: Cidade da Cognição; a Villa Conscientia, na Cognópolis em Foz do Igua-

çu, como sendo o arquipélago de consciencialidade; a inteligência evolutiva (IE); o pião in-

trafísico da maxiproéxis. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da inseparabilidade grupocármica. 

Tecnologia: a técnica da conscienciofilia; a técnica da assistência interconsciencial má-

xima; a técnica de viver na ilha de ortopensenidade. 
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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. 

Binomiologia: o binômio reeducação-ressocialização; o binômio Direito Minoritário– 

–fraternidade. 

Interaciologia: a interação cosmoética ambiente-ambientex. 

Trinomiologia: o trinômio dependência-independência-interdependência. 

Polinomiologia: o polinômio reciclar-reeducar-ressocializar-repensenizar. 

Antagonismologia: o antagonismo autoconsciência / autoinconsciência. 

Politicologia: a cognocracia; a lucidocracia. 

Legislogia: a lei da generalização da experiência; a lei do maior esforço; a lei do contá-

gio do exemplarismo positivo. 

Filiologia: a cognofilia; a conviviofilia. 

Holotecologia: a convivioteca; a gregarioteca; a cognopoliteca; a proexoteca; a evolu-

cioteca; a intermissioteca; a experimentoteca. 

Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Conviviologia; a Grupocarmologia; a Sociolo-

gia; a Sociometria; a Parassociologia; a Autodiscernimentologia; a Cogniciologia; a Lucidologia; 

a Etologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a semiconsciex; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o in-

versor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologis-

ta; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetó-

logo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a in-

versora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologis-

ta; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a ver-

betóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sa-

piens holomaturologus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens cognopolita; o Homo sa-

piens autocognitor; o Homo sapiens pancognitor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: ilha de consciencialidade inicial = o lar da família nuclear da conscin lú-

cida; ilha de consciencialidade intermediária = o trabalho de voluntariado da conscin lúcida na 
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IC; ilha de consciencialidade máxima = a radicação vitalícia da conscin lúcida na Cognópolis pro-

priamente dita. 

 

Culturologia: o oásis cultural; a cultura da paz; o multiculturalismo da megafraternida-

de; a cultura transdimensional da Conscienciologia. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Intrafisicologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 

locais ou ambientes onde os autopesquisadores, consulentes da Enciclopédia Evolutiva, buscam  

o predomínio da consciencialidade (autoconsciencialidade, heteroconsciencialidade, grupocons-

ciencialidade) lúcida: 

01.  Cognópolis: Cidade do Conhecimento. 

02.  Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI). 

03.  Condomínio conscienciológico. 

04.  Empresa Conscienciocêntrica (EC). 

05.  Holociclo da Enciclopédia da Conscienciologia. 

06.  Holopensene do ser desperto. 

07.  Instituição Conscienciocêntrica (IC). 

08.  Lar harmônico de intermissivistas. 

09.  Residência de 2 duplistas tenepessistas. 

10.  Tertuliarium Conscienciológico. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a ilha de consciencialidade, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Coexistência  institucional:  Conscienciocentrologia;  Neutro. 

02.  Cognopolita:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

03.  Coletivo  conscienciológico:  Grupocarmologia;  Neutro. 

04.  Comunidade  Conscienciológica  Cosmoética  Internacional:  Conviviologia;  Ho-

meostático. 

05.  Cosmovisiologia:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

06.  Economia  da  vida  consciencial:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

07.  Megaempreendimento  conscienciológico:  Conscienciocentrologia;  Homeostático. 

08.  Portfolio  da  Conscienciologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

09.  Radicação  vitalícia  na  Cognópolis:  Ressomatologia;  Homeostático. 

10.  Vida  humana:  Intrafisicologia;  Neutro. 

 

A  ILHA  DE  CONSCIENCIALIDADE  É  A  MAIOR  OPORTU- 
NIDADE  GEOPOLÍTICA,  EVOLUTIVA,  COSMOÉTICA,  GRU- 
POCÁRMICA  E  MAXIPROEXOLÓGICA  ENCONTRADA  PELA 

CONSCIN  LÚCIDA  NA  TERRA,  NO  TERCEIRO  MILÊNIO. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, conseguiu viver em alguma ilha de consciencia-

lidade? Você está plenamente lúcido quanto a relevância desse fato? Sabe auferir as vantagens 

evolutivas advindas daí? 
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I L O G I C I D A D E  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A ilogicidade é a qualidade, atributo, caráter ou condição contrária ou des-

provida de lógica. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O prefixo in vem do idioma Latim, in, “privação, negação”. O termo lógico 

procede do idioma Grego, logikós, “relativo à palavra; que serve à palavra; hábil em falar elo-

quentemente; conveniente ao raciocínio”. O vocábulo ilógico apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 01.  Antilogicidade; antilogismo; ilogismo. 02.  Alogia; alogismo.  

03.  Contradição. 04.  Incoerência. 05.  Antirrazão; emocionalidade; irracionalidade. 06.  Absur-

dismo; contrassenso. 07.  Disparate. 08.  Acriticismo; acriticidade. 09.  Crendice; dogmatismo. 

10.  Antifilosofia. 

Neologia. Os 2 vocábulos miniilogicidade e megailogicidade são neologismos técnicos 

da Parapatologia. 

Antonimologia: 01.  Logicidade. 02.  Lógica. 03.  Metalógica. 04.  Logicismo. 05.  Ra-

cionalidade. 06.  Razão. 07.  Teorização. 08.  Coerência. 09.  Ponderação. 10.  Princípio da des-

crença. 

Estrangeirismologia: a intelligentsia enferma. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à autorracionalidade. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os patopensenes; a patopensenidade; a incoerência autopensênica; os or-

topensenes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: a ilogicidade; a antilogicidade; os antilogismos; os ilogismos capciosos; a in-

congruência ideativa; as incorreções; a misologia; as desrazões; a absurdez; a absurdeza; a absur-

didade; o absurdismo; a pseudológica; os tolicionários; as distorções da realidade; os buracos ne-

gros da irracionalidade; a razão imaginária; os desacertos; os descuidos; os deslizes; a desassocia-

ção de ideias; as mancadas deste período; as más interpretações; as erronias; a asneira; a asnada;  

a asnaria; a asneirada; a asnice; a asnidade; a jumentada; a jericada; o zotismo; o destroxo; os de-

lírios de interpretação; o autodesvario; a confusão mental; a ambiguidade intraconsciencial pedó-

filo-nobelista da Medicina. 

 

Parafatologia: os heterassédios; a heterassedialidade. 

 

III.  Detalhismo 

 

Enumerologia: a baboseira; a babaquice; a bobagem; a bobeira; a bobice; a boboqui-

ce; a besteira; a bestice; a bestidade; a burrice; a burrada; a burragem; a burricada; a burri-

quice. 

Politicologia: a barbarocracia; a ecoteocracia; a episcopocracia; a hagiocracia; a idolo-

cracia; a merocracia. 

Fobiologia: a logicofobia. 

Sindromologia: a síndrome de Swedenborg. 

Mitologia: os mitos em geral. 

Holotecologia: a absurdoteca; a dogmaticoteca; a mitoteca; a oniroteca; a patopenseno-

teca. 
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Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Subcerebrologia; a Enganologia; a Sofística;  

a Erística; a Logicologia; a Refutaciologia; a Mentalsomatologia; a Discernimentologia; a Coe-

renciologia; a Criteriologia; a Argumentologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a conscin incoerente; a pessoa ilógica; a consréu resso-

mada. 

 

Masculinologia: o misólogo; o erudito Emanuel Swedenborg (1688–1772); o nobelista 

Daniel Carleton Gajduseck (1923–); o inconcludente; o asinino; o panaca; o babaquara; o pascá-

cio; o tacanho; o estrupício; o zebroide; o tolaz; o ex-cientista artista; o boquiaberto; o bolônio;  

o boboca; o batateiro; o bizantino; o burrego; o burraldo; o burrildo; o burroide; o bronco; o as-

neirista; o asneirento; o asnão. 

 

Femininologia: a inconcludente; a asinina; a panaca; a babaquara; a pascácia; a tacanha;  

a zebroide; a ex-cientista artista; a boquiaberta; a boboca; a batateira; a bizantina; a burrega;  

a burralda; a burrilda; a burroide; a bronca; a asneirista; a asneirenta; a asnona. 

 

Hominologia: o Homo sapiens ilogicus; o Homo sapiens antilogicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniilogicidade = o ato da gestante fumar; megailogicidade = o ato do 

médico pneumologista fumar. 

 

Culturologia: a cultura da curtura ou da deseducação. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a ilogicidade, indicados para a expansão das abordagens 

detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

1.  Acriticismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

2.  Antilogismo:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

3.  Assedin:  Parapatologia;  Nosográfico. 

4.  Autocorrupção:  Parapatologia;  Nosográfico. 

5.  Heterassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

6.  Interiorose:  Parapatologia;  Nosográfico. 

7.  Ludopatia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

A  ILOGICIDADE  ATUA  NO  MICROUNIVERSO  DA  PESSOA  

AINDA  IMATURA,  INEXPERIENTE  E  IRRACIONAL,  ESCRA-
VA  DO  SUBCÉREBRO  PROTORREPTILIANO,  DOMINADA  

PELA  INCOERÊNCIA  DE  EVIDENTE  CONFUSÃO  MENTAL. 
 

Questionologia. Você se lembra quando cometeu o último ato de ilogicidade óbvia? Tal 

fato ocorreu em qual idade física? 
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I L U S Ã O    D A    R E G U L A R I D A D E  
( A U T O C O G N I C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A ilusão da regularidade é a qualidade de regular, ou algo, fato, fenômeno, 

ato pessoal se apresentando bem proporcionado, harmonioso, demonstrando exatidão, pontuali-

dade, constância, continuidade, com repetições a intervalos iguais, ordenados, e tomado à conta, 

ilusoriamente, de racional, irrepreensível, irretocável, lógico, equilibrado. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo ilusão vem do idioma Latim, illusio, “ironia; objeto de mofa; zom-

baria; motivo de riso, de escárnio; motejo; engano”. Surgiu no Século XV. O vocábulo regular 

procede também do idioma Latim, regularis, “canônico; regra do Direito Eclesiástico”. Apareceu 

no Século XIV. A palavra regularidade surgiu no Século XVII. 

Sinonimologia: 1.  Ilusão da pontualidade. 2.  Ilusão da ordenação. 3.  Ilusão da assidui-

dade. 4.  Pseudorregularidade. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 18 cognatos derivados do vocábulo regularida-

de: desregulação; desregulada; desregulado; desregular; desregularizador; desegularizadora; 

estereorregular; estreorregularidade; irregular; irregularidade; osmorregulação; regulagem; 

regularização; regularizador;regularizadora; regularizar; termorregular; termorregularidade. 

Neologia. As 3 expressões compostas ilusão da regularidade, ilusão da regularidade 

amadora e ilusão da regularidade veterana são neologismos técnicos da Autocogniciologia. 

Antonimologia: 1.  Regularidade racional. 2.  Igualdade lógica. 3.  Normalidade natural. 

Estrangeirismologia: o mezzo a mezzo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade da lógica pessoal. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da racionalidade; os lucidopensenes; a lucidopen-

senidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; a maturidade 

da regularidade autopensênica. 

 

Fatologia: a ilusão da regularidade; o megaengano de confundir a racionalidade com  

a regularidade; o fato de algo ter a forma regular com o conteúdo irracional; as aparências enga-

nosas; a necessidade inarredável da omnianálise aplicada às nuanças dos fatos e fenômenos; o er-

ro primário da abordagem superficial aos fatos; o fato de o critério correto se impor à consecução;  

o fato de a racionalidade manter o primado das decisões; a usurpação da razão pela promoção da 

regularidade; a característica do meiocerto da conduta ambígua; os desacertos pessoais regulares; 

os desacertos grupais regulares; os mesmos erros do indivíduo cometidos com a mesma regulari-

dade mecânica na robéxis; a autoconcentração mental insubstituível; a atenção acurada às minú-

cias; a hiperacuidade quanto às nuanças; a regularização da autorracionalidade; a regularização da 

autologicidade; a regularidade não é idêntica nem sinônimo de racionalidade. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a compreensão da 

Baratrosfera; as nuanças dos parafatos e parafenômenos. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo negativo dos hábitos persistentes–rotinas superficiais;  

o sinergismo negativo do conformismo habitual nos meio-acertos; o sinergismo negativo da re-

gularidade do irregular. 
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Principiologia: o princípio da descrença; o princípio da incerteza. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a prática real não correspondente à teoria planificada. 

Tecnologia: a técnica regular não significa, necessariamente, técnica racional; as pio-

res aparências como sendo as aparências técnicas; a técnica do detalhismo; a técnica da omis-

super; as técnicas hipnóticas reiteradas das consciexes amauróticas. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Holomaturologia. 

Efeitologia: os efeitos das surpresas desagradáveis da falta dos estudos dos detalhes. 

Neossinapsologia: a robéxis repelindo a recuperação das neossinapses intermissivas. 

Ciclologia: o ciclo evolutivo irregularidade–regularidade doentia–regularidade sadia. 

Enumerologia: a regularidade como pseudorracionalidade; a exatidão patológica; a ilu-

são dos hábitos repetitivos; os maus hábitos regulares; a irracionalidade regular; a abordagem su-

perficial errônea; a pseudoperfeição. 

Binomiologia: o binômio imprecisão-erro. 

Interaciologia: a interação patológica das realidades. 

Crescendologia: o crescendo racionalidade-regularidade; o crescendo logicidade-regu-

laridade; o crescendo monovisão-cosmovisão. 

Trinomiologia: o trinômio fluxos-refluxos-contrafluxos; o trinômio robotização-reitera-

ção-automimetização; o trinômio apriorismose-interiorose-idiossincrasia. 

Antagonismologia: o antagonismo regularidade / racionalidade; o antagonismo regu-

laridade / logicidade; o antagonismo regularidade mecânica / racionalidade consciencial; o an-

tagonismo repetição manual regular / produção intelectual irracional; o antagonismo produção 

profissional regular / resultado proexológico automimético; o antagonismo claro / escuro; o an-

tagonismo continuidade convergente / continuidade divergente. 

Paradoxologia: o paradoxo do desequilíbrio mental aparentemente equilibrado quanto 

à forma; o paradoxo da superregularidade irracional. 

Politicologia: a vulgocracia. 

Legislogia: a lei malexarada. 

Filiologia: a raciocinofilia; a pesquisofilia. 

Fobiologia: a raciocinofobia; a nomofobia. 

Sindromologia: a síndrome da mediocrização. 

Maniologia: a cleptomania. 

Mitologia: os mitos eletronóticos. 

Holotecologia: a cognoteca; a tecnoteca; a criticoteca; a mentalsomatoteca; a experi-

mentoteca; a cosmoeticoteca; a paradoxoteca. 

Interdisciplinologia: a Autocogniciologia; a Enganologia; a Holomaturologia; a Ener-

gossomatologia; a Experimentologia; a Parapatologia; a Desviologia; a Perdologia; a Intenciono-

logia; a Etologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin 

eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;  

o ser interassistencial; a pessoa regular; a pessoa racional; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-
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cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens illusor; o Homo sapiens mediocertus; o Homo sapiens 

abusor; o Homo sapiens anticosmoethicus; o Homo sapiens dubious; o Homo sapiens clandesti-

nus; o Homo sapiens conscientiometra; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens 

cohaerens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: ilusão da regularidade amadora = a da pessoa jovem, inexperiente, ca-

loura, desatenta, ainda com possibilidades de correção; ilusão da regularidade veterana = a da 

pessoa madura, experiente, traquejada, cujos atos resultam piores consequências. 

 

Culturologia: a cultura da superficialidade existencial. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Holomaturologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética dos 

temas, 10 categorias de ilusões da regularidade na vida humana: 

01.  Belicosologia. O pelotão de fuzilamento apresentando irretocável regularidade nas 

manifestações belicistas, mas executando massacres, no caso, extremamente regulares, sem dei-

xar de ser, sempre, irracionais, patológicos, antievolutivos e anticosmoéticos. 

02.  Criminologia. O fato de existir o serial killer com ações ilícitas patológicas, repeti-

tivas, regulares. 

03.  Cronologia. O relógio regular batendo as horas, exatamente a cada 60 minutos, con-

tudo com duas horas de atraso. 

04.  Enganologia. O servidor sempre teve a vida regular, irrepreensível, acima de qual-

quer suspeita, na repartição, na Socin, no clube social, entre os amigos, com a família. Depois da 

dessoma, descobrem, era espião, traidor da própria pátria. 

05.  Experimentologia. A regularidade da repetibilidade científica, convencional, não 

significa, necessariamente, prioridade racional para a consciência. 

06.  Habitologia. Nada adianta regularizar os próprios hábitos, na busca da autorganiza-

ção, se os resultados dos esforços são irracionais em função da intenção doentia. 

07.  Holomaturologia. Determinada irracionalidade pode ser regular. Alguma coisa re-

gular ou com manifestações regulares pode ser sempre irracional. É irracional confundir raciona-

lidade com regularidade. 

08.  Penologia. A pena de morte, homicídio do Estado, vem sendo aplicada, regularmen-

te, há décadas, no Texas, EUA. 

09.  Politicologia. A vida funcional do prefeito apresentou-se completamente regular em 

todas as áreas da administração. Ao deixar o cargo, porém, a nova gestão encontrou imensos rom-

bos e desvios de dinheiro nas contas da prefeitura. 

10.  Proexologia. A ilusão da regularidade pode conduzir a conscin desatenta à euforin, 

julgando-se vangloriosamente completista, quando, na verdade, depois da dessoma, se surpreende 

com o incompletismo existencial indefensável, contudo não entrevisto. 
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VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a ilusão da regularidade, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Abuso  das  energias  conscienciais:  Energossomatologia;  Nosográfico. 

02.  Anomalia:  Parafenomenologia;  Neutro. 

03.  Ato  clandestino:  Conviviologia;  Neutro. 

04.  Autocomprometimento:  Proexologia;  Neutro. 

05.  Coerenciologia:  Holomaturologia;  Homeostático. 

06.  Direção  megafocal:  Proexologia;  Neutro. 

07.  Eudemonia  cosmoética:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

08.  Interação  evolutiva:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

09.  Interconscienciologia:  Experimentologia.  Neutro. 

10.  Surpreendência:  Conviviologia;  Neutro. 

 

A  ILUSÃO  DA  REGULARIDADE  NEM  SEMPRE  É  TRATADA  

COMO  DEVERIA  NA  VIDA  DA  COTIDIANIDADE.  CONTUDO  

É  FATO  BEM  COMUM  E  MERECEDOR  DA  ATENÇÃO  

ACURADA  POR  PARTE  DA  CONSCIN  MAIS  LÚCIDA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite ações exatamente regulares nos atos pes-

soais do dia a dia? Você confia em todos os detalhes das automanifestações pensênicas? 
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I M A G É T I C A  
( I N T R A F I S I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Imagética é a área científica aplicada ao estudo das imagens, em geral, 

dentro do universo da Cosmovisiologia. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo Imagética vem do idioma Latim, imago, “semelhança; parecença; 

representação; retrato (pictórico; escultórico; plástico; verbal); fantasma (em poesia); imagem; 

comparação”. Surgiu no Século XX. 

Sinonimologia: 1.  Imagismo. 2.  Pesquisa das imagens. 3.  Onirismo. 4.  Fabulário.  

5.  Mitologia. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 9 cognatos derivados do vocábulo imagem: 

Imagética; imagético; imagismo; imagista; imago; paraimagem; Paraimagética; Megaimagéti-

ca; Minimagética. 

Neologia. O vocábulo Imagética e as duas expressões compostas Minimagética Sadia  

e Megaimagética Patológica são neologismos técnicos da Intrafisicologia. 

Antonimologia: 1.  Imagisticologia. 2.  Imaginologia. 3.  Pesquisa da imaginação. 4.  Es-

tudo da inventiva. 5.  Pré-requisito da descoberta. 

Estrangeirismologia: a fabrication; o megamaya; o popstar; a superstar; o hollow pro-

file; o strong profile. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto à visão. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – As imagens 

convencem. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Cosmovisiologia. 

 

Fatologia: a Imagética; a especialidade da Conscienciologia; a imagem comum; a ima-

gem surpreendente; a imagem potencializadora; o fascínio da imagem; a imagem onírica; a ima-

gem teratológica; a imagem distorcida; a imagem refeita; a imagem aparente; a comunicação vi-

sual; o retrato; as fotografias; a pictografia; as neotécnicas das imagens; a trucagem moderna;  

a praga das ficções; os artifícios; as próteses; os simulacros; as dissimulações; as farsas; o histrio-

nismo; os videotismos; o detalhe da imagem na pesquisa; a força presencial; a imagem pessoal;  

a atitude; o estilo pessoal; a fisionomia; o cenário; o movimento; a cor; o som; a paisagem; o ban-

co de imagens; a autorreciclagem evolutiva constante por meio da autoimagem; a Comunicons. 

 

Parafatologia: a multidimensionalidade da consciência; os paraolhos; o paravisual;  

a clarividência; a pangrafia; a omnivisão extrafísica; a cosmoconsciencialidade; a paraimagem;  

a Paraimagética. 

 

III.  Detalhismo 

 

Enumerologia: a camuflagem ou a trucagem; a maquilagem ou a produção; o rótulo ou 

o logo; a aparência ou a ilusão; o disfarce ou o acobertamento; a moldura ou a excrescência;  

o postiço ou o engodo. 

Binomiologia: o binômio imagem-fato; o binômio paraimagem-parafato; o binômio 

imagem-imaginação; o binômio palavra-imagem; o binômio imagem-visão; o binômio imagem- 

-evocação; o binômio protimia-autoimagem. 
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Crescendologia: o crescendo Linguística-Imagética. 

Trinomiologia: o trinômio parapercepção-parabordagem-paradiagnóstico. 

Antagonismologia: o antagonismo imagem / concretude; o antagonismo imagem / som-

bra; o antagonismo fidedignidade / falsidade; o antagonismo autenticidade / inautenticidade;  

o antagonismo Imagética / Imagística. 

Politicologia: a democracia. 

Filiologia: a gnosiofilia. 

Sindromologia: a síndrome de Stendhal. 

Maniologia: a pseudomania; a trucomania. 

Mitologia: as imagens religiosas mitológicas; os mitos em geral. 

Holotecologia: a imageticoteca; a pinacoteca; a fototeca; a bizarroteca. 

Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Intraconscienciologia; a Cosmovisiologia;  

a Parapercepciologia; a Comunicologia; a Holotecologia; a Pinacotecologia; a Biônica; a Pseudo-

logia; a Arte. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin 

eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;  

o ser interassistencial; a semiconsciex; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual; 

o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofie-

xista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o siste-

mata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o ho-

mem de ação; o espectador. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a evolucióloga; a exemplarista; a intelectual; 

a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;  

a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente;  

a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra;  

a mulher de ação; a espectadora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens authenticus; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens 

vigilans; o Homo sapiens criticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Minimagética Sadia = a coleção de fotos dos álbuns de família; Megai-

magética Patológica = a coleção de milhares de fotos pornográficas do pedófilo na Internet. 

 

Caracterologia. De acordo com a Conscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem 

alfabética, 4 categorias de imagens, e respectivas conotações no universo da Imagética, asso-

ciadas a diferentes personalidades: 

1.  Artista: a imagem e a heteroimagem; o objetivismo; a pessoa pública; o estereótipo. 
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2.  Consciência: a imagem e a autoimagem intraconsciencial; o subjetivismo; a ilusão;  

o autoconceito. 

3.  Conscin: a imagem e a representação; o retrato; a escultura; a pintura; a plástica;  

a descrição verbal ou escrita; a obra. 

4.  Sensitivo: a imagem e a clarividência; a extrafisicalidade; a alucinação; a ilusão;  

a Parapercepciologia. 

 

Taxologia. Segundo a Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 6 cate-

gorias de imagens, e respectivas conotações no universo da Imagética, associadas a diferentes 

áreas de manifestações: 

1.  Cinema: a imagem e o diálogo; a cena; o cenário; a ilusão. 

2.  Computador: a imagem e o ícone; a janela; a realidade virtual. 

3.  Ficção: a imagem e a trucagem; o desenho animado; a ilusão. 

4.  Indústria: a imagem e o logotipo; o comércio. 

5.  Periódico: a imagem e a ilustração; a revista; a mídia imagética. 

6.  Televisão: a imagem e o fato; a versão; a Fatuística. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a Imagética, indicados para a expansão das abordagens 

detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

1.  Alucinação:  Parapercepciologia;  Nosográfico. 

2.  Antianatomia  Humana:  Paranatomia;  Nosográfico. 

3.  Aparência:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

4.  Conformática:  Comunicologia;  Neutro. 

5.  Força  presencial:  Intrafisicologia;  Neutro. 

6.  Fórmula  formal:  Conformática;  Neutro. 

7.  Imagística:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

 

A  IMAGÉTICA  É  ESTUDO  EXTREMAMENTE  RELEVANTE 

EM  PARTICULAR  NESTA  VIDA  INTRAFÍSICA  DAS  APARÊN-
CIAS,  DENTRO  DA  SOCIN  AINDA  PATOLÓGICA,  A  PARTIR 

DA  PRÓPRIA  HIGIENE  PESSOAL  E  DO  BOM-TOM. 
 

Questionologia. Qual a expressão da Imagética vivenciada por você? Como convive vo-

cê com a autoimagem? 
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I M A G Í S T I C A  
( ME N T A L S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Imagística é a área científica aplicada ao estudo do poder do atributo 

consciencial da imaginação, ou da inventividade, dentro do universo da Heuristicologia. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo imagística deriva do idioma Inglês, imagistic, “imagística”, de ima-

ge, “imagem”. Surgiu no Século XX. 

Sinonimologia: 1.  Imaginologia. 2.  Pesquisa da imaginação. 3.  Estudo da inventiva.  

4.  Pré-requisito da descoberta. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 22 cognatos derivados do vocábulo imaginação: 

imaginabilidade; imaginada; imaginado; imaginador; imaginadora; imaginal; imaginante; ima-

ginar; imaginária; imaginário; imaginativa; imaginatividade; imaginativo; imaginável; imagi-

neiro; Imaginologia; imaginosa; imaginoso; Imagística; Imagisticologia; paraimaginação; Pa-

raimagística. 

Neologia. Os 3 vocábulos Imagística, Minimagística e Megaimagística são neologismos 

técnicos da Mentalsomatologia. 

Antonimologia: 1.  Imagética; imagismo. 2.  Pesquisa das imagens. 3.  Automnemônica; 

Mnemossomática. 4.  Pesquisa da memória. 5.  Onirismo. 6.  Mitologia. 7.  Fabulário. 8.  Física. 

Estrangeirismologia: o breakthrough imaginativo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, obviamente da imaginação. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Imagísti-

ca: Autocogniciologia fetal. Imaginar significa superpensenizar. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da imaginação; as reações em cadeia dos neopen-

senes entrosados. 

 

Fatologia: a Imagística; a especialidade da Conscienciologia; a imaginação comum;  

a imaginação fértil; a imaginação catalítica; a imaginação potencializadora; a imaginação exa-

cerbada; a imaginação ilógica; a imaginação desordenada; o fascínio da imaginação; o megavício 

da imaginação; a fuga imaginativa; a elasticidade mental; o raciocínio regrando a imaginação;  

a matematização da imaginação; o fertilizante das ideias; as intrarticulações mentais; os ineditis-

mos; a eclosão da ideia nova; as neotécnicas de imaginação; a pesquisa da omnivisão íntima; as 

asas intraconscienciais; os voos da imaginação; os solilóquios inalienáveis; a comunicação no 

universo imaginativo; a recuperação dos cons magnos; a ilimitabilidade da imaginação; o detalhe 

da imaginação na pesquisa; o contágio da Imagística pessoal; a Imagística pessoal da autora ou 

autor criativo; a imaginação pessoal, sadia, policármica e evolutiva; o imaginário coletivo; a Du-

plologia vivenciada como detonadora da imaginatividade criativa; a autorreciclagem evolutiva 

constante por meio da Imagística; as Instituições Conscienciocêntricas (ICs) como incubadoras 

da criatividade ou da Imagística catalítica. 

 

Parafatologia: a multidimensionalidade da consciência; as ideias inatas avançadas; as 

autorretrocognições; as autoprecognições; a imaginação holoparapsíquica; a paraimaginação;  

a Paraimagística. 
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III.  Detalhismo 

 

Tecnologia: a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade; a técnica da circula-

ridade. 

Enumerologia: as fantasias; os solilóquios; as racionalizações; as engenhosidades; as 

originalidades; a autopercuciência; as neossinapses. 

Binomiologia: o binômio Imagística-Imagética; o binômio imaginação-memória; o bi-

nômio imaginação-dedução; o binômio imaginação–juízo autocrítico; o binômio imaginação- 

-evocação; o binômio imaginação-verpon. 

Trinomiologia: o trinômio negócio-indústria-comércio; o trinômio intraconscienciali-

dade-intrafisicalidade-extrafisicalidade; o trinômio achismo-palpitologia-chutação; o trinômio 

neoverpons-neoperspectivas-neoteorias. 

Antagonismologia: o antagonismo imaginação / concretude; o antagonismo imagina-

ção sadia / irracionalidade. 

Politicologia: a lucidocracia. 

Filiologia: a neofilia; a Neofiliologia. 

Fobiologia: as imaginações neofóbicas. 

Mitologia: os mitos em geral; os folclores. 

Holotecologia: a imagisticoteca; a heuristicoteca; a abstratoteca; a folcloroteca. 

Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Holomnemônica; a Intraconscienciologia;  

a Autodiscernimentologia; a Autocriticologia; a Heuristicologia; a Cosmovisiologia; a Prospecti-

va; a Experimentologia; a Parafatuística; a Recexologia; a Argumentologia; a Refutaciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin 

eletronótica; a consciência labiríntica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca huma-

na lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a semiconsciex; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual; 

o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofie-

xista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o siste-

mata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o ho-

mem de ação; o doente imaginário; o homem imaginativo. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a evolucióloga; a exemplarista; a intelectual; 

a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;  

a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente;  

a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra;  

a mulher de ação; a doente imaginária; a mulher imaginativa. 

 

Hominologia: o Homo sapiens heuristicus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens 

rationabilis; o Homo sapiens abstractus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens in-

tellegens; o Homo sapiens experimentatus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Minimagística = as criações mitológicas ou as fabulações infantis; 

Megaimagística = as verdades relativas de ponta (verpons ou a inventividade). 

 

Culturologia: a imaginatividade do agitador ou agitadora cultural. 

Imaginatividade. Sob a análise da Evoluciologia, cada conscin tem percentual específi-

co de imaginatividade sadia ou doentia, ou da qualificação da capacidade de fertilidade caracterís-

tica do imaginativo pessoal, do concebível, do sonhável ou do cismável. 

Perdologia. Sob a ótica da Parapatologia, a Imagística, quando descontrolada, pode ser 

extremamente danosa exigindo pesquisas acuradas e mais aprofundadas em favor de todos. A fal-

ta de imaginação mantém a conscin na mediocridade sob a influência nociva da robéxis. 

Errologia. Sob a ótica da Holomaturologia, todo segundo erro pessoal idêntico eviden-

cia, insofismavelmente, a ausência clara de imaginação sadia. A omissuper, ao contrário, demons-

tra a presença da imaginação criativa. 

Terapeuticologia. Dentro do universo da Experimentologia, a Imagística consegue exer-

cer elevado papel terapêutico no combate ao porão consciencial, à apriorismose, à interiorose e às 

idiossincrasias, em geral. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a Imagística, indicados para a expansão das abordagens 

detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

1.  Abstração:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

2.  Acrobacia  mentalsomática:  Heuristicologia;  Neutro. 

3.  Ato  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

4.  Desembaraço  intelectual:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

5.  Exercitação  neuronal:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

6.  Meganível  da  autoconsciência:  Imagisticologia;  Homeostático. 

7.  Verpon  motivadora:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

 

A  EVOLUÇÃO  DA  CONSCIÊNCIA  DEPENDE  SUBSTANCIAL-
MENTE  DA IMAGÍSTICA  APLICADA  ÀS  CRIAÇÕES  ORIGI- 
NAIS,  ENRIQUECEDORAS  DOS  MÚLTIPLOS  ATRIBUTOS  

MENTAISSOMÁTICOS  E  DA  FICHA  EVOLUTIVA  PESSOAL. 
 

Questionologia. Qual a expressão da imaginatividade criativa em você? É mínima, me-

díocre ou notável? Tem melhorado com a Conscienciologia? 
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I M A G Í S T I C A    P R Ó -S O B R E P A I R A M E N T O  
( I M A G I S T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A imagística pró-sobrepairamento é a técnica de se utilizar a capacidade 

imaginativa para vivenciar mentalmente cenas, locais, encontros com consciências ou contextos 

homeostáticos, a ser aplicada pela conscin, homem ou mulher, no estado de vigília física ordinária 

(VFO), com o objetivo de pairar alto ou sobrelevar os pertúrbios da cotidianidade, podendo vi-

venciar a expansão consciencial. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo imagística deriva do idioma Inglês, imagistic, “imagística”, de 

image, “imagem”. Surgiu no Século XX. O primeiro prefixo pró vem do idioma Latim, pro, “di-

ante de; antes de; a favor de; em prol de”. O segundo prefixo sobre procede do idioma Latim, su-

per, “em cima de; por cima de; acima de; mais do que; além de; ainda; sobre; demais; excessiva-

mente; demasiadamente”. Apareceu no Século XIII. O termo pairar deriva do idioma Provençal 

Antigo, pairar, “suportar; aguentar; ter paciência”, e este provalvemente do idioma Latim, paria-

re, “dar balanço; fazer contas; fazer ir a par; emparelhar; igualar”. Surgiu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Técnica da imaginação pró-sobrepairamento. 2.  Técnica da imagi-

nação autodesassediadora. 3.  Imagística pró-sobrepujamento. 4.  Imagística antipertúrbios. 

Neologia. As 3 expressões compostas imagística pró-sobrepairamento, imagística pró- 

-sobrepairamento básica e imagística pró-sobrepairamento avançada são neologismos técnicos 

da Imagisticologia. 

Antonimologia: 1.  Imaginação desregrada. 2.  Devaneio. 3.  Imagística pró-vitmização. 

4.  Imaginação baratrosférica. 

Estrangeirismologia: o upgrade evolutivo; o breakthrough imaginativo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, específicamente do autodiscerni-

mento quanto à imaginação. 

Ortopensatologia: – “Imaginação. A imaginação é o salvo-conduto, expedido pela 

própria consciência seja para a Baratrosfera ou a Comunex Evoluída”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Imagisticologia; o ato de pensenizar grande 

sendo otimizador do sobrepairamento; o upgrade dos pensenes; os hiperpensenes catalisadores do 

sobrepairamento; a hiperpensenidade; os megapensenes; a megapensenidade; os maxipensenes;  

a maxipensenidade; os pacipensenes facilitando o relaxamento; a pacipensenidade; o materpense-

ne de desejar o melhor para todos; a materpensenidade; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopen-

senidade; os cosmopensenes aceleradores da neutralidade emocional; a cosmopensenidade; os 

evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os serenopensenes; a serenopensenidade. 

 

Fatologia: a imagística pró-sobrepairamento; a imaginação otimizadora do sobrepaira-

mento; o melhor potencial da imaginação utilizado para sobrelevar os pertúrbios cotidianos;  

o emprego da imaginação com lógica, racionalidade e criatividade na hora de sobrepairar; a ima-

ginação pessoal sadia, policármica e evolutiva evitando alienação anticosmoética; os locais intra-

físicos transformados em cenários imaginários; a facilidade no sobrepairamento através da visita  

a locais homeostáticos; o Monumento à Paz Mundial, megálito instalado na Associação Interna-

cional do Centro de Altos Estudos da Consciência (CEAEC); a passarela da intercompreensão; as 

Cataratas do Iguaçu; as praias desertas; o hábito de olhar imagens do espaço intergalático; a vista 

sideral da Terra; o costume de analisar o céu estrelado; a Floresta Amazônica; o ato de prestar 

atenção nos microorganismos; a análise das formigas e dos Planetas ao mesmo tempo; o mergu-

lho no mar imaginário restaurador; o sobrepairamento por meio de passeios imaginários pela Na-
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tureza; as cachoeiras mentais acalmantes; a viagem espacial imaginária; a adoção de planeta ima-

ginário como gatilho de sobrepairamento; os encontros imaginários com consciências mais evolu-

ídas expansoras de consciência; o relaxamento mental, somático e psicológico facilitando o sobre-

pairamento; a atenção dividida; a necessidade da neutralidade para a compreensão da situação vi-

venciada; o movimento contínuo de autopacificação; o afastamento emocional; a dissolução dos 

impulsos violentos e tendências belicistas; os cenários imaginativos ampliadores da racionalida-

de; a ampliação da lucidez; a reflexão profunda, racional e assertiva; a eclosão da ideia nova so-

bre os pertúrbios cotidianos; a eureka; as soluções inesperadas; a cosmovisão; a necessidade da 

mudança de comportamento; a flexibilidade nas reações; a aceitação cosmovisiológica. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a clarividência vi-

ajora; os chacras da Terra; as comunidades extrafísicas avançadas; a evocação das energias ima-

nentes predispondo o sobrepairamento; o contato esclarecedor com consciências extrafísicas mais 

evoluídas; a absorção das hidroenergias, fitoenergias e cosmoenergias; o relaxamento holossomá-

tico facilitando e potencializando o sobrepairamento; o trabalho energético intensificado; a exteri-

orização de energias maximizada; a otimização da interassistência multidimensional; a pacifica-

ção das energias conscienciais; o contato direto com o amparo extrafísico; a expansão da consci-

ência; a propensão para insights promovidos por amparadores extrafísicos; o resgate de cons mag-

nos; a autoconscientização da transcendência parapsíquica; a sensação de pertencimento ao Maxi-

mecanismo Multidimensional Interassistencial (MMI); o parafato de a conscin ser “consciex com 

soma”; as amizades com consciências extrafísicas mais evoluídas iniciadas na imaginação; o vis-

lumbre teático da Serenologia; a achega energética serenológica; a megafraternidade teática so-

brepairando o contexto humano; as sinaléticas energéticas e parapsíquicas pessoais confirmado-

ras; o acesso às comunexes evoluídas; a comunidade extrafísica Pombal; a Central Extrafísica da 

Fraternidade (CEF). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo da imaginação criativa; o sinergismo vivência intrafísi-

ca–vivência imaginária; o sinergismo isenção cosmoética–pacificação íntima; o sinergismo von-

tade decidida–intenção sadia; o sinergismo cosmoético autoconscientização–autaplicação ime-

diata. 

Principiologia: o princípio de viver com os 2 pés sobre a rocha e o mentalsoma no Cos-

mos; o princípio do melhor para todos na condição de fiel da balança da imparcialidade. 

Codigologia: a vivência do código pessoal de Cosmoética (CPC); o uso da imaginação 

regido pelas cláusulas do CPC. 

Teoriologia: a teoria do sobrepairamento cosmoético; a teoria evolutiva aplicada no dia 

a dia ininterruptamente; a teoria derivada da criatividade do pesquisador. 

Tecnologia: a técnica da imagística pró-sobrepairamento; a técnica do sobrepairamen-

to analítico; a técnica do zoom negativo; a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade;  

a técnica de sempre pensar grande; a técnica de adoção de visão multidimensional sobre a intra-

fisicalidade. 

Voluntariologia: a convivência no voluntariado conscienciológico otimizada. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo (CI); o labo-

ratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Interassis-

tenciologia; o laboratório conscienciológico Pacificarium; o laboratório conscienciológico da 

Paraeducação; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório cons-

cienciológico da Cosmoconsciência; o laboratório conscienciológico da Autodespertologia; o la-

boratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia.  

Colegiologia: o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível da Conviviolo-

gia; o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Co-

légio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisí-
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vel da Cosmovisiologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível dos Neo-

verponologistas; o Colégio Invisível da Despertologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia. 

Efeitologia: o efeito da imaginação sadia; o efeito comportamental do sobrepairamen-

to; o efeito da nulificação dos ressentimentos de qualquer espécie; o efeito da visão sem anto-

lhos; o efeito do autodiscernimento; o efeito holossomático homeostático da expansão ideativa; 

os efeitos da criatividade ao lidar com a imprevisibilidade. 

Neossinapsologia: as neossinapses advindas do uso cosmoético do atributo consciencial 

imagístico para conquistar a imperturbabilidade cotidiana. 

Ciclologia: o ciclo sobrepairamento-desdramatização-anticonflitividade. 

Enumerologia: a imaginação potencializadora; a imaginação homeostática; a imagina-

ção pacificadora; a imaginação expansora; a imaginação interplanetária; a imaginação energiza-

dora; a imaginação desassediadora. 

Binomiologia: o binômio imaginação-evocação; o binômio sobrepairamento-imparcia-

lialidade; o binômio concentração mental–atenção dividida; o binômio Cosmos imaginário–ex-

pansão das autorreflexões; o binômio céu estrelado imaginário–insight. 

Interaciologia: a interação imagística–inteligência evolutiva (IE); a interação imagina-

ção-verpon; a interação tranquilidade-extrapolacionismo; a interação abertismo consciencial– 

–solução amparada. 

Crescendologia: o crescendo imagística-autorreflexão; o crescendo expansão conscien-

cial-cosmoconsciência.  

Trinomiologia: o trinômio abertismo-autopredisposição-fenômeno; o trinômio imagina-

ção-sobrepairamento-anticonflitividade; o trinômio autopensenização-imaginação-autodiscerni-

mento; o trinômio volitação imaginária–acalmia–pacificação energética; o trinômio imagística- 

-criatividade-parapsiquismo. 

Polinomiologia: o polinômio flexibilidade holopensênica–imaginação racional–para-

psiquismo–criatividade evolutiva; o polinômio cenário imaginário–evocação energética–isenção 

emocional–lucidez–inteligência contextual. 

Antagonismologia: o antagonismo imaginação criativa / anomia imagística; o antago-

nismo imaginação / fato; o antagonismo imaginação / parafato; o antagonismo imaginação / rea-

lização; o antagonismo criação imaginária / parapercepção; o antagonismo imaginação sadia  

/ irracionalidade; o antagonismo alienação / sobrepairamento; o antagonismo envolvimento / so-

brepairamento; o antagonismo isenção / partidarismo; o antagonismo prudência / temeridade;  

o antagonismo coerência / incoerência. 

Paradoxologia: o paradoxo de a imaginação poder levar ao devaneio e à expansão de 

consciência; o paradoxo de o espaço sideral poder ser aconchegante; o paradoxo da cosmovisão 

simplificadora. 

Politicologia: a lucidocracia; a assistenciocracia. 

Legislogia: a consideração das leis cósmicas; a lei do maior esforço inventivo. 

Filiologia: a imagisticofilia; a cosmoeticofilia; a cienciofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a fobia da imagística impedindo o aproveitamento máximo dos atributos 

mentais; a cosmoeticofobia atravancando o sobrepairamento pautado na moral cósmica. 

Sindromologia: a síndrome da distorção da realidade potencializada pela imaginação. 

Maniologia: a mania de desperdiçar os potenciais imagísticos. 

Mitologia: a superação do mito de ser impossível controlar a própria imaginação. 

Holotecologia: a imagisticoteca; a criativoteca; a experimentoteca; a assistencioteca;  

a pacificoteca; a desassedioteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Imagisticologia; a Assistenciologia; a Tecnologia; a Experimen-

tologia; a Parapercepciologia; a Autodiscernimentologia; a Holomaturologia; a Homeostaticolo-

gia; a Desassediologia; a Autevoluciologia; a Cosmovisiologia; a Heuristicologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin criativa; a conscin lúcida; a conscin autexperimentadora; a isca 

humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin cos-

manalista; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o homem imaginativo; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o am-

parador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o amplificador da consciencialidade; 

o intermissivista exemplarista; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciô-

metra; o conviviólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o reciclante existencial; o inver-

sor existencial; o parapercepciologista; o autopesquisador; o projetor consciente; o tocador de 

obra; o homem de ação; o verponista. 

 

Femininologia: a mulher imaginativa; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a am-

paradora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a amplificadora da consciencialida-

de; a intermissivista exemplarista; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscien-

ciômetra; a convivióloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a reciclante existencial; a in-

versora existencial; a parapercepciologista; a autopesquisadora; a projetora consciente; a tocadora 

de obra; a mulher de ação; a verponista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens imagisticus; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens 

autoperquisitor; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens holo-

maturologus; o Homo sapiens homeostaticus; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens 

interassistens; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens evolutiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: imagística pró-sobrepairamento básica = aquela utilizada para se imagi-

nar boiando no mar e apaziguar conflito interpessoal; imagistística pró-sobrepairamento avan-

çada = aquela utilizada para se imaginar voando no espaço interestelar, ampliando a cosmovisão 

sobre a intraconsciencialidade, percebendo a importância da mudança de traço secular imaturo 

para a consecução da proéxis pessoal e grupal.  

 

Culturologia: a cultura nosográfica da imaginação desenfreada; a cultura da Imagisti-

cologia Homeostática. 

 

Procedimentologia. Sob a ótica da Autexperimentologia, eis, por exemplo, 7 etapas, dis-

postas na ordem funcional para a consecução otimizada da imagística pró-sobrepairamento:  

1.  Percepção. Enxergar a necessidade de afastamento emocional para refletir com maior 

lucidez.  

2.  Escolha. Definir o contexto imaginário mais adequado para sobrepairar a vivência em 

questão.  

3.  Imaginar. Começar a vivenciar imaginativamente o contexto escolhido.  

4.  Relaxamento. Permitir entrar inteiramente no contexto imaginário homeostático, 

consequentemente relaxando todo o holossoma. 

5.  Sobrepairamento. Atingir a isenção emocional. 

6.  Abertismo. Estar receptível para novos insights de soluções ou de variáveis para re-

fletir posteriormente, sem realizar, desnecessariamente, cortes de ideias, por preconceito ou neo-

fobia. 

7.  Analisar. Refletir os resultados da aplicação da técnica, assumindo as novas posturas 

necessárias percebidas pela expansão de lucidez acessada.   
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Microcosmos. Cabe a cada conscin dentro do próprio microcosmos intraconsciencial 

identificar os contextos imaginários mais apropriados ao sobrepairamento das situações desestabi-

lizadoras da homeostase pessoal. 

 

Homeostaticologia. Atinente à Teaticologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,  

9 condições homeostáticas favorecidas pela aplicação da técnica da imagística pró-sobrepaira-

mento: 

1.  Autenfrentamento: reflexão realista sobre questões pessoais, tais como a realização 

da proéxis pessoal e grupal, o nível da própria assistência ao grupocarma e a escrita de gescon.  

2.  Autopacificação: atingimento da pacificação íntima.  

3.  Cosmovisão: ampliação da percepção do Maximecanismo Multidimensional Interas-

sistencial; expansão das variáveis da situação, melhorando entendimento dos contextos vivencia-

dos no intrafísico. 

4.  Desassim: promoção da homeostase energética pessoal. 

5.  Doação energética: potencialização da exteriorização energética interassistencial. 

6.  EV: otimização do estado vibracional.  

7.  Poder de decisão: aquisição de maior confiança nas tomadas de decisões, sejam diá-

rias ou de destino. 

8.  Recuperação de cons: estímulo à emergência de cons magnos. 

9.  Vinculação intermissiva: conexão com a energia do Curso Intermissivo. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a imagística pró-sobrepairamento, indicados para a ex-

pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens inte-

ressados: 

01.  Acrobacia  mentalsomática:  Heuristicologia;  Neutro. 

02.  Ádito  ideativo  cosmovisiológico:  Paradidaticologia;  Homeostático. 

03.  Anomia  imagística:  Imagisticologia;  Neutro. 

04.  Antevisão  imaginativa:  Imagisticologia;  Neutro. 

05.  Autodisciplina  imagística:  Autopensenologia;  Homeostático. 

06.  Criatividade  evolutiva:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

07.  Imagística:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

08.  Indutor  holopensênico:  Holopensenologia;  Homeostático. 

09.  Meganível  da  autoconsciência:  Imagisticologia;  Homeostático.  

10.  Mundo  imaginário:  Imagisticologia;  Nosográfico. 

11.  Prova  da  Imagística:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

12.  Sobrepairamento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

13.  Soltura  mentalsomática:  Experimentologia;  Homeostático. 

14.  Técnica  da  visualização  parapsíquica:  Parafenomenologia;  Neutro. 

15.  Técnica  de  autodesassédio:  Predespertologia;  Homeostático. 

  

O  APROVEITAMENTO  DO  POTENCIAL  IMAGÍSTICO  PARA  

SOBREPAIRAR  AS  VIVÊNCIAS  INTRAFÍSICAS  IMATURAS  

DEMONSTRA  INTELIGÊNCIA  EVOLUTIVA  DA  CONSCIN  FO-
CADA  NA  ACELERAÇÃO  SADIA  DA  EVOLUÇÃO  PESSOAL. 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

12290 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite a possibilidade de sobrepairar os pertúr-

bios do dia a dia com base no próprio potencial imaginativo? Sente-se desafiado a experimentar  

a técnica proposta? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800  

p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; 
glos. 6.476 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexi-

cográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 

831. 

 

V. A. S. 
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I M A T U R I D A D E    N A    C O M U N I C A Ç Ã O  
( C O M U N I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A imaturidade na comunicação é o estado ou condição da consciência agin-

do com ignorância, inexperiência, irracionalidade ou primarismo no processo de transmissão e re-

cepção de conhecimento ou informações nas interações conscienciais, comprometendo a qualidade 

das interlocuções interassistenciais. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O vocábulo imaturidade deriva do idioma Latim, immaturitas, “imaturida-

de”. Apareceu no Século XIX. O termo comunicação procede também do idioma Latim, commu-

nicatio, “ação de comunicar; de partilhar; de dividir”, de communicare, “comunicar; por em co-

mum; reunir; conversar; misturar; partilhar; ter quinhão em”. Surgiu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Amadorismo na comunicação. 2.  Calourice comunicativa. 

Neologia. As 3 expressões compostas imaturidade na comunicação, imaturidade intrafí-

sica na comunicação e imaturidade extrafísica na comunicação são neologismos técnicos da Co-

municologia. 

Antonimologia: 1.  Maturidade comunicativa. 2.  Plenitude comunicacional. 

Estrangeirismologia: o modus operandi comunicativo imaturo; a ausência da glasnost na 

comunicação interconsciencial. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturescência da comunicabilidade interassistencial. 

Ortopensatologia. Eis duas ortopensatas, listadas na ordem alfabética, pertinentes ao  

tema: 

1.  “Comunicabilidade. O mais perspicaz não é entender o que a pessoa fala, mas o mo-

dus operandi de como se expõe o pensamento. Por mais explícita que seja a exposição da cons-

cin, a comunicação nem sempre é fácil. O fator principal da comunicação, logicamente, é o dis-

cernimento. Quando há a incidência de comocionalismo, a mensagem pode ser prejudicada”. 

2.  “Imaturidade. Tudo pode dar margem às más interpretações quando a pessoa é je-

juna quanto ao contexto evolutivo”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da imaturidade comunicativa; os autopensenes; a au-

topensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os bagulhos autopensênicos coibidores da 

comunicação sadia; os minipensenes; a minipensenidade; a autopensenização superficial; a auto-

pensenidade monovisiológica; a vulnerabilidade às pressões holopensênicas imaturas. 

 

Fatologia: a imaturidade na comunicação; a incomunicabilidade; a forma inadequada 

prejudicando a compreensão do conteúdo; a dispersividade; a prolixidade; os mecanismos de defe-

sa do ego (MDEs); os enigmas; o jogo de palavras; a fofoca; a verborragia; o duplo sentido; as 

obscuridades; a mentira; a falácia; o equívoco; o trocadilho; a frase ambígua; as frases feitas; os 

eufemismos; o palavrão; a dissonância cognitiva; a autovitimização enquanto fuga do autenfrenta-

mento comunicativo; a postura infantilizada sabotando a tares; as manipulações; a comunicação 

psicossomática; o ato de exprimir a emoção de maneira inadequada, piorando a situação; a busca 

de aceitação através de palavras doces e agradáveis; o ato de falar somente o conveniente; a co-

municação agressiva destruidora; o ataque diante de julgamentos e críticas; a postura defensiva;  

a abordagem trafarista; o cala-boca; as distorções mentais; o fechadismo comunicativo; a comunica-

ção virtual; o hábito da troca de mensagens pelo WhatsApp; a mensagem vazia; as mensagens sem 

teor elucidativo, dispersivas, trocadas rápida e incessantemente; o medo de falar para não sofrer re-

taliação; a ideia preconcebida dificultando a interação na comunicação; a comunicação bifronte;  
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a coerção na comunicação; a abordagem inquisitora na comunicação interconsciencial; o discurso 

inibidor; a patologia da sonegação espúria de informações; a comunicação tendenciosa; o controle 

insuficiente das reações passionais; o desenvolvimento insatisfatório das autopotencialidades;  

a calourice evolutiva; a comunicação interassistencial. 

 

Parafatologia: a ausência da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a au-

sência da sinalética energética e parapsíquica pessoal; a falta de domínio das energias conscienci-

ais (ECs); o bloqueio do laringochacra; o monopólio do cardiochacra; as interprisões grupocármi-

cas geradas pela comunicação anticosmoética; a dificuldade de interação interdimensional; a ma-

turidade comunicativa facilitando os contatos da expressão consciencial na extrafisicalidade. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo de atos maduros e lúcidos, atuando na transformação gra-

dativa da imaturidade comunicacional em ortocomunicabilidade. 

Principiologia: os princípios da Cosmoética aplicados à comunicação. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) influenciando na comunicação evo-

lutiva; o código grupal de Cosmoética (CGC) favorecendo a comunicação interconsciencial; o có-

digo duplista de Cosmoética (CDC) promovendo a comunicação sincera e interassistencial a 2. 

Teoriologia: a teoria dos ruídos na comunicação; a teoria da polidez linguística; a teo-

ria da responsabilidade pessoal pelo resultado comunicativo; a teoria da retilinearidade da auto-

pensenização; a teoria das dificuldades recíprocas. 

Tecnologia: a técnica do confor na autexpressão; a técnica da pensenometria; a técnica 

consciencioterápica de checar a qualidade das intenções na comunicação; a técnica de adequa-

ção da pessoa, do horário, do local, do conteúdo e da forma para a comunicação interassistenci-

al; a técnica da reeducação do subcérebro abdominal. 

Voluntariologia: o voluntariado atuante na área de comunicação nas Instituições Cons-

cienciocêntricas (ICs). 

Laboratoriologia: o laboratório da vida cotidiana diuturna; o laboratório consciencio-

lógico da Comunicologia; o laboratório conscienciológico da Conviviologia; o laboratório cons-

cienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Reeducaciologia;  

o laboratório conscienciológico Tertuliarium; a autexposição cosmoética do labcon. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível da Mentalso-

matologia; o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível da Paradiplomacia; o Colé-

gio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisí-

vel da Conviviologia. 

Efeitologia: os efeitos regressivos de a consciência manter-se na órbita da imaturidade; 

os efeitos antiproéxis da manifestação comunicativa imatura. 

Neossinapsologia: as neossinapses derivadas das interrelações comunicativas; a imatu-

ridade comunicativa interditando a aquisição de neossinapses. 

Ciclologia: a ruptura do ciclo da imaturidade; o ciclo imaturidade comunicativa–perda 

evolutiva; o ciclo assim-desassim; o ciclo emocionalidade-racionalidade; o ciclo das oportunida-

des evolutivas desperdiçadas. 

Enumerologia: a exposição somática imatura; a exposição verbal imatura; a exposição 

gráfica imatura; a exposição bioenergética imatura; a exposição projetiva imatura; a exposição 

tenepessológica imatura; a exposição parapedagógica imatura. 

Binomiologia: o binômio imaturidade-inexperiência; o binômio maturidade conscienci-

al–erudição multidimensional; o binômio mundividência imatura–distorções cognitivas; o binô-

mio autassédio-heterassédio. 

Interaciologia: a interação maturidade biológica–maturidade consciencial; a interação 

desastrosa mentalidade infantil–soma adulto; a interação qualidade dos autopensenes–grau de 

autolucidez consciencial. 
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Crescendologia: o crescendo trafar-trafor; o crescendo comunicação intrafísica–comu-

nicação multidimensional–pangrafia; o crescendo infância evolutiva–maturidade consciencial. 

Trinomiologia: o trinômio ingenuidade-inexperiência-imaturidade; o trinômio irracio-

nalidades-emocionalismos-autassédios; o trinômio da holomaturidade autodiscernimento-CPC-

interassistencialidade. 

Polinomiologia: o polinômio imaturidade-inexperiência-irracionalidade-autocorrupção; 

o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma equilibrados pela auten-

ticidade expositiva da consciência. 

Antagonismologia: o antagonismo maturidade consciencial / maturidade cronológica; 

o antagonismo maturidade somática / imaturidade consciencial; o antagonismo autorreação co-

mocional / racionalidade hígida; o antagonismo monovisão / cosmovisão. 

Paradoxologia: o paradoxo da infantilidade crassa em adultos. 

Politicologia: as políticas de comunicação; a liberdade de expressão na democracia;  

a comunicocracia; a argumentocracia; a discernimentocracia; a assistenciocracia; a conviviocra-

cia; a exemplocracia. 

Legislogia: as leis da comunicação; a lei do maior esforço aplicada aos métodos e práti-

cas da comunicação; as leis da interassistencialidade; a lei da empatia evolutiva; a lei da causa  

e efeito atuando na responsabilidade pela comunicação. 

Filiologia: a comunicofilia; a verbofilia; a argumentaciofilia; a neofilia; a coerenciofilia; 

a verbaciofilia; a conviviofilia; a mentalsomatofilia; a evoluciofilia; a reeducaciofilia. 

Fobiologia: a sociofobia; a grafofobia; a heterocriticofobia; a criticofobia. 

Sindromologia: a síndrome da verborragia; a síndrome do infantilismo. 

Maniologia: a verbomania; a egomania; a mania de falar demais; a mania de não ter pa-

ciência 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 o bom comunicador ser a solução para todos os problemas. 

Holotecologia: a maturoteca; a comunicoteca; a grafopensenoteca; a linguisticoteca;  

a fonoteca; a lexicoteca; a convivioteca; a mentalsomatoteca; a metodoteca; a ortopensenoteca;  

a reeducacioteca. 

Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Autopensenologia; a Laringochacrologia; a Ter-

minologia; a Nomenclatura; a Sistematologia; a Linguisticologia; a Mentalsomatologia; a Ver-

baciologia; a Refutaciologia; a Lexicografia; a Estilologia; a Infocomunicologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a isca humana inconsciente; a massa 

humana impensante. 

 

Masculinologia: o imaturo; o varejista consciencial; o egocêntrico; o omisso; o orador; 

o escritor; o comunicador; o ouvinte; o observador; o pré-serenão vulgar; o comunicólogo; o con-

viviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o evoluciente; o inte-

lectual; o cognopolita; o tertuliano; o teletertuliano; o inversor existencial; o reciclante existenci-

al; o tenepessista; o verbetógrafo; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de 

ação. 

 

Femininologia: a imatura; a varejista consciencial; a egocêntrica; a omissa; a oradora;  

a escritora; a comunicadora; a ouvinte; a observadora; a pré-serenona vulgar; a comunicóloga;  

a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a evoluciente;  

a intelectual; a cognopolita; a tertuliana; a teletertuliana; a inversora existencial; a reciclante exis-

tencial; a tenepessista; a verbetógrafa; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de 

ação. 
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Hominologia: o Homo sapiens incommunicabilis; o Homo sapiens immaturus; o Homo 

sapiens minor; o Homo sapiens vulgaris; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens anticosmoe-

thicus; o Homo sapiens egocentricus; o Homo sapiens subcerebralis; o Homo sapiens emotionalis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: imaturidade na comunicação intrafísica = a jejunice comunicativa mani-

festa pela conscin na vida material; imaturidade na comunicação extrafísica = a primariedade co-

municativa manifesta pela conscin projetada, fora do corpo físico. 

 

Culturologia: a cultura da imaturidade; os idiotismos culturais enquanto condutas da 

imaturidade consciencial. 

 

Trafarologia. Sob a ótica da Conscienciometria, eis, alfabeticamente ordenados, 20 exem-

plos de traços ou condições capazes de predispor comunicações imaturas nos interrelacionamen-

tos por parte da consciência incauta: 

01.  Acanhamento. 

02.  Alexitimia. 

03.  Arrogância. 

04.  Autocracia. 

05.  Bajulação. 

06.  Cabotinismo. 

07.  Dramatização. 

08.  Esnobismo. 

09.  Fechadismo. 

10.  Grosseirismo. 

11.  Hesitação. 

12.  Infantilidade. 

13.  Insegurança. 

14.  Introversão. 

15.  Mau humor. 

16.  Prolixidade. 

17.  Raiva. 

18.  Submissão. 

19.  Taconismo. 

20.  Timidez. 

 

Terapeuticologia. Segundo a Paraterapêutica, eis, por exemplo, 8 técnicas, dispostas em 

ordem alfabética, com o objetivo de auxiliar a conscin na superação da imaturidade na comuni-

cação: 

1.  Autoconsciencioterapia. O investimento na autanamnese holossomática. 

2.  Autodesassédio. A promoção da erradicação da patopensenidade. 

3.  Autodiscernimento. A busca da maturidade consciencial integrada. 

4.  Autorganização. O foco na consecução das prioridades evolutivas. 

5.  Conscienciograma. As pesquisas multidimensionais a partir da Conscienciometria. 

6.  Dupla evolutiva (DE). O investimento na convivialidade sadia no duplismo. 

7.  Energossomática. A rotina útil da mobilização básica das energias (MBE). 

8.  Policarma. O desenvolvimento focado no trabalho policármico. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com a imaturidade na comunicação, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Acanhamento:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

02.  Cultura  da  Holomaturologia:  Discernimentologia;  Homeostático. 

03.  Estágio  maturológico:  Automaturologia;  Homeostático. 

04.  Fechadismo  consciencial:  Parapatologia;  Nosográfico. 

05.  Holomaturologia:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06.  Inautenticidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Infantilização  social:  Sociologia;  Nosográfico. 

08.  Inibição  comunicativa:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

09.  Lupa  maturológica:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

10.  Maturidade  holopensênica:  Holopensenologia;  Neutro. 

11.  Saberes  comunicativos:  Comunicologia;  Neutro. 

12.  Silêncio  omissivo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

13.  Sintaxidade:  Comunicologia;  Homeostático. 

14.  Top  da  automaturidade:  Automaturologia;  Homeostático. 

15.  Trinômio  da  holomaturidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

 

DA  IMATURIDADE  NA  COMUNICAÇÃO  À  COMUNICABILI-
DADE  SADIA  SÃO  NECESSÁRIAS  MIRÍADES  DE  AUTES-
FORÇOS  PROFÍCUOS,  INDISPENSÁVEIS  E  INTRANSFE-
RÍVEIS,  VOLTADAS  À  REEDUCAÇÃO  CONSCIENCIAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, identifica manifestações comunicativas imaturas 

nas interrelações conscienciais cotidianas? Busca qualificar a comunicação visando potencializar 

as realizações proexológicas? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Caspersen, Dana; Mudando o Tom da Conversa: 17 Princípios para Resolver Conflitos (Changing the 
Conversation); revisoras Rebeca Bolite; & Tereza da Rocha; trad. Ivo Korytowsky; 272 p.; 17 caps.; 10 ilus.; 16 x 23 cm; 

Sextante; Rio de Janeiro, RJ; 2014; páginas 30, 31, 42, 43, 81, 83 e 95. 

2.  Rosenberg, B. Marshall; Comunicação Não-Violenta: Técnicas para Aprimorar Relacionamentos Pesso-

ais e Profissionais (Nonviolent Communication: A Language of Life); pref. Arun Gandhi; rev. Dominic Barter; trad. 

Mário Vilela; 286 p.; 13 caps.; 6 depoimentos; 3 E-mails; 40 enus.; 1 tab.; 5 testes; 3 websites; 55 refs.; alf.; 21 x 14 cm; 

3ª Ed.; Ágora; São Paulo, SP; 2006; páginas 19 a 35 e 55 a 57. 
3.  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 fluxogra-

mas; 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 232. 

4.  Vieira; Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores equipe de revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 

seções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.;  
4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed.; Gratuita; 

Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 

261, 262, 318 a 325 e 702 a 704. 
5.  Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols.  

1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476 

termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 
19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 384 e 832. 

 

A. F. C. 
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I M E R S Ã O    N A    CCCI  
( A U T E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A imersão na CCCI é a vivência da conscin intermissivista, homem ou mu-

lher, ao investir de maneira intensiva, por período de tempo específico, na utilização dos recursos 

e ferramentas evolutivas disponibilizadas pela Comunidade Conscienciológica Cosmoética Inter-

nacional, com objetivo de acelerar o alinhamento autoproexológico. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra imersão deriva do idioma Latim Tardio, immersio, “imersão; 

mergulho”. Apareceu no Século XVIII. O vocábulo comunidade provém do idioma Latim, com-

munitas, “comunidade”, de communis, “pertencente a muitos ou a todos; público; comum”. Sur-

giu em 1272. A palavra consciência deriva também do idioma Latim, conscientia, “conhecimento 

de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e esta do 

verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O elemento de composição lo-

gia vem do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático 

de 1 tema”. O termo cosmos procede do mesmo idioma Grego, kósmos, “ordem; organização; 

mundo; universo”. Surgiu em 1  3. O elemento de composição cosmo vem igualmente do idioma 

Grego, kósmos. Apareceu, no idioma Português, no Século XIX. O vocábulo ética provém do 

idioma Latim, ethica, “Ética; Moral natural; parte da Filosofia aplicada à Moral”, e este do idio-

ma Grego, éthikós. Surgiu no Século XV. A palavra internacional deriva do idioma Francês, in-

ternational, e do idioma Inglês, international, “internacional”. Apareceu em 1   . 

Sinonimologia: 1.  Imersão na Cognópolis. 2.  Imersão em comunidade intrafísica cons-

cienciológica. 3.  Imersão em holopensene conscienciológico.   

Neologia. As 3 expressões compostas  imersão na CCCI, microimersão na CCCI e ma-

croimersão na CCCI são neologismos técnicos da Autevoluciologia. 

Antonimologia: 1.  Imersão na Socin Patológica. 2.  Retiro espiritual. 3.  Vivência de er-

mitão. 

Estrangeirismologia: o standby evolutivo; o supercharger evolutivo; o mach evolutivo. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto às diretrizes proexológicas. 

Proverbiologia. Eis dito popular relativo ao tema: – Quem planta, colhe. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do alinhamento proéxico; os prioropensenes; a pri-

oropensenidade; o holopensene da Autevoluciologia; o holopensene da Autodeterminologia; ho-

lopensene da Autoproexologia; o holopensene homeostático das Instituições Conscienciocêntri-

cas (ICs); o holopensene do Curso Intermissivo (CI); os ortopenses; a ortopensenidade; os lucido-

pensenes; a lucidopensenidade. 

 

Fatologia: a imersão na CCCI; a crise de crescimento advinda da imersão na Cognópo-

lis; os campi conscienciológicos; os cursos de imersão das Instituições Conscienciocêntricas; as 

ideias inatas resgatadas; o senso de urgência detectado; o relógio biológico da conscin; a facilita-

ção do despertar evolutivo; a autassistência ampliadora da capacidade interassistencial; o autoin-

vestimento altruísta; o tempo evolutivo bem aproveitado; a marcha proexológica diagnosticada 

pela melin ou primener; os catalisadores proexológicos disponíveis na Cognópolis; a imersão ao 

modo de gasolina azul evolutiva; a priorização evolutiva; a determinação evolutiva; a evolução 

emquanto principal valor consciencial intermissivista; a aplicação da inteligência evolutiva (IE) 

nas imersões; a dosificação da imersão ideal; a autorganização necessária ao melhor aprovei-

tamento da imersão; a dinamização evolutiva da autobiografia; a oportunidade seriexológica úni-
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ca; os recordes conscienciológicos; as experiências evolutivas conjuntas; o compartilhamento de 

ideias evolutivas; o desenvolvimento da inteligência evolutiva; o aproveitamento máximo do 

elenco da CCCI; a intensificação da autopesquisa; a capacidade de metabolização evolutiva; a zo-

na de desconforto evolutivo cosmoética; os recordes evolutivos; a taquirritmia evolutiva; os cur-

sos da CCCI ao modo de replicações intrafísicas do Curso Intermissivo; a oportunidade de dina-

mização evolutiva intrafísica; o follow up intermissivo; a manutenção do vínculo intermissivo;  

a catálise da autoliderança evolutiva; a autopromoção evolutiva; a possibilidade de aceleração do 

compléxis. 

  

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o desassédio inici-

al, necessário à aceleração do alinhamento proéxico; o desenvolvimento sadio, lúcido, técnico  

e assistencial do parapsiquismo; a organização dos ambientes e parambientes; as parapreceptori-

as; a saturação parapsíquica; a experimentação do nível pessoal de homeostase holossomática; as 

extrapolações parapsíquicas vivenciadas em função das assistências ocorridas nos ambientes oti-

mizados da CCCI; os parainvestimentos meritocráticos; a potencialização da recomposição gru-

pocármica; as oportunidades assistenciais interdimensionais; a oportunidade de recuperação de 

megacons. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo volição-automotivação; o sinergismo primener-proéxis. 

Principiologia: o princípio da Autevoluciologia; o princípio do aproveitamento máximo 

do tempo evolutivo. 

Teoriologia: o 1% de teoria e os 99% de prática; a teoria da vida humana atual equiva-

ler a 15 vidas pretéritas. 

Tecnologia: a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; a técnica das 50 vezes mais;  

a técnica de imersão laboratorial; a técnica da invéxis; a técnica da recéxis. 

Voluntariologia: a imersão no voluntariado conscienciológico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório 

conscienciológico da Autossinaleticologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; 

o laboratório conscienciológico da Parapercepciologia; o laboratório conscienciológico da Te-

nepessologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório consciencioló-

gico da Autodespertologia. 

Colegiologia: os Colégios Invisíveis da Conscienciologia.  

Efeitologia: o efeito acachapante do restringimento intrafísico; o efeito nosográfico da 

mesologia; os efeitos antievolutivos anacrônicos dos mecanismos de defesas do ego (MDEs); os 

efeitos imediatos da imersão na CCCI; os efeitos mediatos da imersão na CCCI; o efeito de en-

trosamento com equipex; o efeito evolutivo geométrico; o efeito ampliador das amizades evoluti-

vas; o efeito do exemplarismo. 

Ciclologia: o ciclo CI pré-ressomático–proéxis–compléxis–euforex.  

Enumerologia: a imersão consciencial providencial; a imersão consciencial catalítica;  

a imersão consciencial decisiva; a imersão consciencial impactante; a imersão consciencial auto-

consciente; a imersão consciencial autopesquisística; a imersão consciencial autoproexológica. 

Binomiologia: o binômio período preparatório–período executivo da proéxis; o binômio 

melin-primener; o binômio melin-melex; o binômio euforin-euforex. 

Trinomiologia: o trinômio Evoluciologia-Priorologia-Proexologia; o trinômio automo-

tivação-trabalho-lazer; o trinômio subnível consciencial–experimentação assistencial–recupera-

ção de cons. 

Polinomiologia: o polinômio melin–melin dominical–euforin–primener–cipriene; o po-

linômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio prioridade-desafio-automoti-

vação-autossuperação. 
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Antagonismologia: o antagonismo melin / primener; o antagonismo Carnaval / Curso 

Balanço Existencial; o antagonismo superficialidade / profundidade; o antagonismo evolução 

compulsória / evolução autoconsciente; o antagonismo autexposição / autodissimulação. 

Politicologia: a meritocracia; a proexocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à evolução. 

Fobiologia: a neofobia; a conviviofobia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial. 

Maniologia: a riscomania; a mania de adiar a evolução; a mania de terceirizar a condu-

ção da própria vida; a mania se acomodar na zona de conforto; a mania de ter medo do desconhe-

cido; a mania de vitimização. 

Holotecologia: a autopesquisoteca; a energossomatoteca; a parapsicoteca; a sinaleticote-

ca; a assistencioteca; a proexoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Autopesquisologia; a Cosmovisiologia;  

a Autocogniciologia; a Conviviologia; a Conexologia; a Interaciologia; a Coerenciologia; a Ho-

meostaticologia; a Proexologia; a Conscienciocentrologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser interassistencial; a conscin en-

ciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro 

evolutivo; o completista; o proexista; o proexólogo; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente;  

o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o pes-

quisador; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evo-

lutiva; a completista; a proexista; a proexóloga; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente;  

a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a pes-

quisadora; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapi-

ens progressivus; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens parapsychicus; Homo sapiens 

conscientiologus; o Homo sapiens evolutiens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: microimersão na CCCI = a realizada durante o final de semana; ma-

croimersão na CCCI = a realizada durante o mês inteiro. 

 

Culturologia: a cultura da inteligência evolutiva; a cultura da Autevoluciologia. 

 

Determinação. No âmbito da Priorologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 20 

atividades e / ou ambientes disponíveis aos pesquisadores durante imersão na CCCI na Cognópo-

lis Foz do Iguaçu (Ano-base: 2017): 

01.  Acoplamentarium.   

02.  Aleia dos Gênios da Humanidade. 

03.  Cine Cognópolis. 

04.  Círculo Mentalsomático. 

05.  Consciencioterapia.  

06.  Conscin-cobaia do Conscienciograma. 

07   Cursos de campo.   

08.  Cursos teórico-práticos de Conscienciologia.  
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09.  Debates. 

10.  Dinâmicas parapsíquicas.   

11.  Holoteca. 

12.  Holociclo. 

13.  Laboratórios de autopesquisa.   

14.  Palestras de Conscienciologia. 

15.  Preceptorias parapsíquicas.  

16.  Prova da Imagística. 

17.  Prova Geral de Conscienciologia. 

18.  Laboratório Serenarium. 

19.  Tertúlia Matinal. 

20.  Tertúlias Conscienciológicas. 

 

Conscienciometria. No âmbito da Autopesquisologia, eis, por exemplo, em ordem alfa-

bética, 5 aferições conscienciais, passíveis de serem realizadas pela conscin em imersão na CCCI: 

1.  Condicionamento energético. O nível de desassimilação, flexibilidade e desempe-

nho do energossoma pessoal. 

2.  Energossomaticidade. A capacidade de doação de energias terapêuticas e acopla-

mentos interassistenciais. 

3.  Intermissibilidade. O grau de afinização com as ideias libertárias oriundas do CI. 

4.  Mentalsomaticidade. A competência cognitiva para propor e analisar verpons. 

5.  Parapsiquismo. O grau de sensibilidade e conscientização multimensional. 

 

Autevoluciologia. No âmbito da Proexologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 15 

itens desenvolvidos com maior facilidade, pela conscin intermissivista, quando em imersão na 

CCCI, dispostos em ordem funcional: 

01.  Amparabilidade. Aumento do grau de entrosamento com a equipex. 

02.  Autoconscientização multidimensional (AM). Ampliação permanente da lucidez 

multidimensional. 

03.  Conscienciometria. Autavaliação  consciencial. 

04.  Desperticidade. Desenvolvimento da capacidade de auto e heterodesassedialidade. 

05.  Docência. Assunção da tares atacadista através da docência conscienciológica. 

06.  Ectoplasmia. Potencialização da capacidade energética assistencial. 

07.  Epicentrismo. Assunção de responsabilidade em projetos conscienciológicos. 

08.  EV. Vivência e qualificação do estado vibracional. 

09.  Gescons. Redação de verbetes, artigos e livros. 

10.  Grupocarma. Aproximação familiar às neoverpons conscienciológicas. 

11.  Pacificação íntima. Desenvolvimento do sentimento de pacificação íntima. 

12.  Recuperação de cons. Redução do gap consciencial intrafísico. 

13.  Sinalética. Mapeamento da sinalética energética e parapsíquica. 

14.  Tenepes. Assunção do início da tarefa energética pessoal. 

15.  Voluntariado. Assunção do voluntariado conscienciológico. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a imersão na CCCI, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Alavancagem  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

03.  Autopromoção  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

04.  Catalisador:  Evoluciologia;  Neutro. 
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05.  Comunidade  Conscienciológica  Cosmoética  Internacional:  Conviviologia;  Ho-

meostático. 

06.  Curso  Intermissivo:  Intermissiologia;  Homeostático. 

07.  Ilha  de  consciencialidade:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

08.  Imersão  pontual:  Experimentologia;  Neutro. 

09.  Momento  evolutivo:  Paracronologia;  Neutro. 

10.  Oportunidade  de  viver:  Proexologia;  Homeostático. 

11.  Potencialização  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

12.  Prioridade:  Autevoluciologia;  Neutro. 

13.  Senso  de  orientação  existencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

14.  Senso  de  urgência:  Autevoluciologia;  Neutro. 

15.  Técnica  de  mais  1  ano  de  vida  intrafísica:  Autexperimentologia;  Neutro. 

 

A  VIVÊNCIA  DE  IMERSÃO  NA  CCCI,  NO  MOMENTO  E  IN-
TENSIDADE  ADEQUADOS,  CARACTERIZA  FORTE  ACELE-
RADOR  EXISTENCIAL  PESSOAL,  ALÉM  DE  CONSTITUIR  

OPORTUNIDADE  HOLOBIOGRÁFICA  EVOLUTIVA  ÍMPAR. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já fez alguma imersão na CCCI? Quais os pro-

veitos evolutivos alcançados com a experiência?  

 

V. S. B. 
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I M E R S Ã O    P O N T U A L  
( E X P E R I M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A imersão pontual é a ação, estado, estratégia, experiência, método, técnica 

ou procedimento de aprofundamento pesquisístico circunscrito a alguma linha de pensamento es-

pecífico, objetivando a aquisição do megafoco pessoal a partir da saturação concentrada do assun-

to, a fim de se obter resultados teáticos e verbaciológicos. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo imersão deriva do idioma Latim tardio immersio, “imersão; mergu-

lho”. Apareceu no Século XVIII. O vocábulo pontual provém do idioma Francês, ponctuel, 

“preciso; exato”, derivado do idioma Latim Medieval, punctualis, “que vai ao ponto”, e este do 

idioma Latim, punctum, “ponto”. Surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Imersão megafocal. 2.  Experimento pontual. 3.  Imersão episódica. 

4.  Imersão instantânea. 5.  Introspecção momentânea. 6.  Concentração pontual. 7.  Centripetis-

mo da ação. 8.  Mergulho autorreflexivo. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 29 cognatos derivados do vocábulo imersão: 

imergência; imergente; imergir; imersa; imersar; imersibilidade; imersionismo; imersiva; imer-

sível; imersividade; imersivo; imerso; imersor, imersora; maximersão; megaimersão; minimer-

são; polimersão; periimersão; pré-imersão; pós-imersão; submergida; submergido; submergir; 

submersa; submersão; submersível; submerso; totimersão. 

Neologia. As 4 expressões compostas imersão pontual, minimersão pontual, maximer-

são pontual e megaimersão pontual são neologismos técnicos da Experimentologia. 

Antonimologia: 1.  Experimento permanente. 2.  Experimento panorâmico. 3.  Imersão 

generalizada. 4.  Centrifuguismo da ação. 5.  Imersão de conjunto. 6.  Emersão pontual 7.  Des-

viacionismo. 

Estrangeirismologia: o experimento pontual ad aeternum; o momentum exato; o perfect 

timing experimental; o engagement no jogo; o influx immersion; a immersion estudada; o codex 

atual; o proexarium; o Experimentarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

instantâneo quanto à Megafocologia. 

Coloquiologia. Eis, a seguir, 5 expressões coloquiais relativas ao tema: à justa; entrar 

de cabeça; na conta; no ato; agir no lance. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Experimentologia Diuturna; o holopensene pes-

soal do megafoco evolutivo; o ato de pensenizar instantânea e profundamente; os lucidopensenes; 

a lucidopensenidade; o exame dos evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os ortopensenes;  

a ortopensenidade; o fluxo rápido de pensenes; os taquipensenes; a taquipensenidade; os grafo-

pensenes; a grafopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; o percentual de prioropen-

senes. 

 

Fatologia: a imersão pontual; a reflexão em 1 instante; as experiências das maratonas 

nos laboratórios conscienciológicos; a interassistência pontual; o mergulho na ação apropriada 

com os 2 pés fincados na rocha e o mentalsoma focado no Cosmos; o saber-fazer preciso dos ob-

jetivos intermissivos; a abordagem exemplificadora; a previsão racional ativa; a lógica apropriada 

ao investimento consciencial; o momento da sincronicidade; o megafoco; os atributos e sentidos 

conscienciais em prontidão para o assunto emergente; a hiperacuidade instantânea; a vitória sobre 

o desviacionismo; a holomaturidade experimental; a metodologia científica aplicável; o pensa-

mento aprofundado; a hipótese-tentativa do experimento iminente; a vivência da autoprospectiva 
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evolutiva; a autauditoria aprofundada; a verdade relativa de ponta (verpon) eliminando a verdade 

absoluta; as imersões experimentadas em convergência objetiva, na cronêmica necessária; o re-

colhimento intraconsciencial; a capacidade para fazer a imersão imediata após o fato e refletir 

com rapidez; a recin urgente; os indícios da recin a ser iniciada; o autorrevezamento desejado 

para a próxima vida; a porta aberta; o critério relevante; o epicentrismo consciencial; a indicação 

objetiva e amparada; a contingência específica; a retenção reflexiva imediata; a chegada ao limite 

cosmoético; a opinião abalizada; o autorado especializado; os benefícios pontuais do algoritmo 

útil; o autoinventário das muletas conscienciais; a crítica cosmoética; a crítica anticosmoética;  

o instante intempestivo; a contingência precipitada; a fuga ao autenfrentamento; o afundamento 

na patologia; a submissão episódica; o desvio da proéxis; a convergência de interesses; a acarea-

ção reeducadora; a síntese da autocondição pessoal enquanto produmetria da conscin-estudante da 

Conscienciologia; a atividade da interassistencialidade pontual, buscada pela minipeça conscien-

te, enquanto tarefa do esclarecimento a maior; a empresa conscienciocêntrica (EC); a Instituição 

Conscienciocêntrica (IC); o curso Labor & Ação do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia 

(CEAEC); os debates do CEAEC; as aulas abertas da REAPRENDENTIA; os seminários de 

pesquisa das ICs; a sessão pipoca dominical do Cineclube Cognópolis, no Discernimentum;  

a Prova Geral de Conscienciologia; a Prova da Imagística; a prova da Reaprendentia para for-

mação docente; a Prova da Proexologia da Associação Internacional da Programação Existen-

cial (APEX); as pesquisas pontuais na Holoteca e no Holociclo; a radicação nas diversas Cognó-

polis, as comunidades da Descrenciologia no planeta Terra; o estudo dos verbetes da Enciclopé-

dia da Conscienciologia; a tertúlia conscienciológica diária no Tertuliarium. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal desassediadora; a imersão no fluxo do Cosmos; a Cosmovisiologia 

do assunto; a recuperação de cons magnos durante as imersões pontuais; a entrevista pós-desso-

mática com o(a) evoluciólogo(a); o holocurrículo pessoal; as dinâmicas parapsíquicas semanais 

do CEAEC; os cursos Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 1 (ECP1) e Extensão em 

Conscienciologia e Projeciologia 2 (ECP2), do Instituto Internacional de Projeciologia e Cons-

cienciologia (IIPC); o curso Acoplamentarium do CEAEC; os Grupos de Desenvolvimento da 

Parapercepciologia e da Energossomática do IIPC; a abordagem extrafísica certa; a hipnagogia; 

a hipnopompia; a projeção lúcida rememorada; o recesso projetivo; a autoconscientização mul-

tidimensional (AM); o advento multidimensional cosmoético; a resolução do problema multimile-

nar; as autorretrocognições esclarecedoras; as comunexes avançadas; o autoconfinamento episódi-

co na Baratrosfera; as tertúlias pós-dessomáticas do Curso Intermissivo (CI); as visitas parapeda-

gógicas às Centrais Extrafísicas; as parexcursões intermissivas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: a experimentação das realidades sinérgicas; o sinergismo cognitivo 

cérebro-paracérebro; o sinergismo entre dados experimentais acumulados; o sinergismo deta-

lhismo-cosmovisão; o sinergismo teática-verbação nos resultados da imersão pontual; o siner-

gismo da autopensenização ativa; o sinergismo responsabilidade cosmoética–interassistenciali-

dade cosmoética. 

Principiologia: o princípio da descrença vivido; o princípio do exemplarismo ativo;  

o princípio profilático das perguntas e respostas mergulhadas nos fatos e parafatos. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) experimentado para melhores re-

sultados a favor de todos; os avanços episódicos do código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria da ressoma; a teoria do corpo objetivo; a teoria do experimento 

interassistencial; a teoria do megafoco preciso; o 1% de teoria e os 99% de autexperiência; a te-

oria eletronótica experimental; a teoria conscienciológica experimental. 

Tecnologia: a técnica da imersão laboratorial; a técnica do autorado consciencioló-

gico; a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica 

do uróboro introspectivo. 
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Voluntariologia: o período de voluntariado nas ICs. 

Laboratoriologia: o laboratório Conscienciografia em Debate, da União das Institui-

ções Conscienciocêntricas Internacionais (UNICIN). 

Colegiologia: os Colégios Invisíveis da Conscienciologia. 

Efeitologia: os efeitos imediatos da imersão pontual; os efeitos mediatos da imersão 

pontual; os efeitos passo a passo das tertúlias; os efeitos intraconscienciais do resultado da imer-

são instantânea; os efeitos amplos dos atos imersivos; o efeito das verpons. 

Neossinapsologia: as neossinapses motivadas pela imersão proexogênica. 

Ciclologia: o ciclo dos laboratórios conscienciológicos do CEAEC. 

Enumerologia: a imersão laboratorial; a imersão específica; a imersão megafocal;  

a imersão ativa; a imersão lúcida; a imersão reciclante; a imersão pontual. 

Binomiologia: o binômio análise-síntese; o binômio realidade-pararrealidade. 

Crescendologia: o crescendo imersão autopesquisística–reciclagem intraconsciencial; 

o crescendo despertamento-domínio das atuações nas atividades imersivas. 

Trinomiologia: o trinômio ortopensênico parar-refletir-atuar. 

Polinomiologia: o polinômio organizar-imergir-emergir-produzir. 

Antagonismologia: o antagonismo imersão ativa / imersão passiva; o antagonismo 

atenção pontual / atenção dividida; o antagonismo aplicação particular da neoideia / aplicação 

geral da neoideia; o antagonismo especificidade seletiva / generalidade coletiva; o antagonismo 

imersão sadia / imersão condicionada; o antagonismo pessoal transitório entre instantaneidade 

(tempo) e megafoco (conteúdo) na experimentação pontual; o antagonismo pontualidade / gene-

ralidade; o antagonismo profundidade / superficialidade; o antagonismo visão imersiva pontual 

/ visão amplificada. 

Politicologia: a voliciocracia; a conscienciocracia; a lucidocracia; a parapsicocracia; a pro-

exocracia inerente às Cognópolis. 

Filiologia: a assistenciofilia; a conscienciofilia; a experimentofilia; a neofilia; a recexofilia. 

Sindromologia: a síndrome do ansiosismo; a síndrome da dispersão consciencial; a sín-

drome do eclipse consciencial; a síndrome da vontade débil; a síndrome de Amiel. 

Holotecologia: a biblioteca; a metodoteca; a experimentoteca; a politicoteca; a reciclo-

teca; a recexoteca; a biografoteca; a fenomenoteca. 

Interdisciplinologia: a Experimentologia; a Laboratoriologia; a Autocogniciologia; a Au-

topriorologia; a Autocriteriologia; a Autodefinologia; a Autoverponologia; a Descrenciologia; a Au-

toconsciencioterapia; a Autoprojeciografia; a Paracronologia; a Parageografia; a Cosmovisio-

logia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciex ressomada; a conscin ainda baratrosférica; a conscin eletronóti-

ca; a isca humana inconsciente; a conscin lúcida; a conscin-cobaia voluntária da Conscius; a cons-

ciência teática; a pessoa coerente; a consciência verbacional; a consciência cosmoética; o ser in-

terassistencial; a conscin desperta. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o escritor; o perito; o técnico-profissional; o sis-

temata; o exemplarista; o acoplamentista; o reeducador; o agente retrocognitor; o evoluciente;  

o imerso detalhista; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o cognopolita; o compas-

sageiro evolutivo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o completista; o voluntário; 

o tertuliano; o teletertuliano; o paratertuliano; o verbetógrafo; o verbetólogo; o cosmoeticista;  

o projetor consciente; o epicon lúcido; o tenepessista; o ofiexista; o tocador de obra; o homem de 

ação. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a escritora; a perita; a técnica-profissional; a sis-

temata; a exemplarista; a acoplamentista; a reeducadora; a agente retrocognitora; a evoluciente;  

a imersa detalhista; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a cognopolita; a compas-
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sageira evolutiva; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a completista; a voluntária;  

a tertuliana; a teletertuliana; a paratertuliana; a verbetógrafa; a verbetóloga; a cosmoeticista;  

a projetora consciente; a epicon lúcida; a tenepessista; a ofiexista; a tocadora de obra; a mulher de 

ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens argumentator; o Homo sapiens attentus; o Homo sa-

piens autocomprobator; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens experiens; o Homo sa-

piens lucidus; o Homo sapiens parapercutiens; o Homo sapiens rationabilis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minimersão pontual = o experimento nas câmaras de autorreflexão dos 

laboratórios conscienciológicos; maximersão pontual = a radicação em alguma Cognópolis; me-

gaimersão pontual = a primeira projeção lúcida em comunex avançada. 

 

Culturologia: a cultura da Autexperimenologia; a cultura da Autorrecexologia; a cul-

tura da interassistencialidade; a cultura sadia da reflexão antes da ação. 

 

Cronêmica. Sob a ótica da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem cronológica,  

3 estágios racionais das práticas efetivas em cada imersão pontual realizada: 

1.  Pré-imersão: perguntas, metodologia, hipóteses da autopesquisa imersiva. 

2.  Periimersão: critérios baseados nos fatos e parafatos; planilha de critérios. 

3.  Pós-imersão: exposições dos saldos experimentais em debates, seminários e autora-

dos, visando esclarecer a ação ocorrida. 

 

Cogniciologia. Segundo a Cogniciologia, a imersão pontual tem relevância evolutiva, 

pois permite compor a tese do megafoco sadio a ser descrita em autorados especializados pelos 

experimentadores, homens ou mulheres interessados. 

 

Projeção lúcida. A projeção consciencial lúcida é imersão pontual necessária para estu-

dantes da Conscienciologia. Rememorar as paravivências das saídas lúcidas do psicossoma per-

mite registros educativos, construtores de autevidências oportunas para a Ciência Projeciologia. 

 

VI.  Acabativa 
 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a imersão pontual, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Aprofundamento  da  pesquisa:  Experimentologia;  Neutro. 

02.  Autesforço  convergente:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

03.  Autorreflexão  de  5  horas:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

04.  Detalhe  irretocável:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

05.  Direção  megafocal:  Proexologia;  Neutro. 

06.  Grupo  de  neoideias:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

07.  Hiperacuidade:  Holomaturologia;  Neutro. 

08.  Interlúdio:  Parageografologia;  Homeostático. 

09.  Limite  cosmoético:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

10.  Momento  da  megadecisão:  Recexologia;  Neutro. 

11.  Objetivo  prioritário:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

12.  Olho  clínico:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

13.  Radicação  vitalícia  na  Cognópolis:  Ressomatologia;  Homeostático. 

14.  Superestimação  pontual:  Parapatologia;  Nosográfico. 
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15.  Zum  mnemônico:  Autorretrocogniciologia;  Neutro. 

 

IMERSÕES  PONTUAIS  EM  ITENS  ESPECÍFICOS  DA  PROÉ-
XIS  PESSOAL  SÃO  OPORTUNAS,  NECESSÁRIAS  E  PRIO-
RITÁRIAS  PARA  A  CONSCIÊNCIA  INTERESSADA  EM  ACE-
LERAR  A  CONVERGÊNCIA  MEGAFOCAL  AUTEVOLUTIVA. 

 

Questionologia. Você já aprofundou, com direção certa, sobre algum assunto específico, 

nesta vida humana? Houve neoformulações a partir deste ato relevante e episódico? Quais foram 

as consequências deste experimento pontual e como refletiu na proéxis pessoal? 
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I M I S C I G E N A Ç Ã O  
( P A R A S S O C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A imiscigenação é a ação ou efeito de não miscigenar(-se) ou da imestiça-

gem, resultando a impossibilidade da mistura de raças humanas pelo matrimônio devido ao impe-

dimento da coabitação de homem e mulher de etnias diferentes. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O prefixo in vem do idioma Latim, in, “negação; privação”. O vocábulo 

miscigenação deriva do idioma Inglês, miscegenation, “miscigenação”. Apareceu no Século XX. 

Sinonimologia: 1.  Imestiçagem. 2.  Proibição da mistura de raças. 3.  Racismo. 4.  Ina-

daptação convivencial. 5.  Antiuniversalismo. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 21 cognatos derivados do vocábulo miscigena-

ção: imiscigenação; imiscigenacionista; imiscigenada; imiscigenado; imiscigenar; imiscigênese; 

imiscigenética imiscigenético; imiscigênio; imiscigenismo; imiscígeno; miscigenacionista; misci-

gênese; miscigenética; miscigenético; miscigênio; miscigenada; miscigenado; miscigenar; misci-

genismo; miscígeno. 

Neologia. O vocábulo imiscigenação e as duas expressões compostas imiscigenação mí-

nima e imiscigenação abrangente são neologismos técnicos da Parassociologia. 

Antonimologia: 1.  Miscigenação. 2.  Mestiçagem. 3.  Antirracismo. 4.  Adaptação con-

vivencial. 

Estrangeirismologia: o Cosmocognitarium; a educação contra o apartheid cultural;  

o jus sanguinis; as antimiscegenation laws; o apartheid. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade da evolução grupocármica. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Inexiste et-

nia imiscível. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Politicologia Internacional; os cosmopensenes; 

a cosmopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucido-

pensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; 

os prioropensenes; a prioropensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os segregopense-

nes; a segregopensenidade; os monopensenes; a monopensenidade. 

 

Fatologia: a imiscigenação; a imestiçagem; a vivência do racismo impedindo a mistura 

de etnias; a inadaptação convivencial; a incoabitação étnica; a supervalorização da Genealogia;  

a superestimação da Heráldica; o retrocesso da monarquia; o autismo racial; o autismo étnico; as 

castas sociais; os intocáveis na Índia; os lordes da Inglaterra; a explosão demográfica; as interpri-

sões grupocármicas; a importância evolutiva da mistura das etnias; a inteligência evolutiva das in-

tegrações sociais; as coabitações do abertismo cultural moderno; a diversidade cultural; a supera-

ção dos limites impostos pela cultura; o incentivo à apreciação das diferenças entre as pessoas, 

ambientes e pensamentos; o esclarecimento e o combate aos preconceitos, à homofobia, ao ma-

chismo e ao femismo; o fomento ao diálogo intercultural; a criação e manutenção do ambiente pa-

cífico interétnico; o cruzamento entre os modos culturais importados; a Declaração Universal so-

bre a Diversidade Cultural da UNESCO; os 5 mil grupos étnicos coexistindo entre os 192 países 

membros da Organização das Nações Unidas (ONU); o esforço da Reeducaciologia Geral na 

evolução da Multiculturologia à Interculturologia; o exemplo sociológico da convivência pacífica 

das 72 etnias dos 256 mil habitantes de Foz do Iguaçu, no Paraná, Brasil (Ano-base: 2011);  

o ideal utópico de uniformidade consciencial; a manutenção da raiz étnica comum; o cerceamento 
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da liberdade individual; a repressão da livre afetividade; os casamentos arranjados; as uniões con-

sanguíneas; a interprisão genética; o reguardo empedernido do patrimônio cromossômico consi-

derado etnicamente superior; a defesa dos interesses econômicos; a preservação da coesão territo-

rial; os mecanismos espúrios de regulação coletiva; a apologia anticosmoética da discriminação 

consciencial; o estímulo à aversão ao diferente; a incitação velada à assepsia de pessoas; as comu-

nidades herméticas; os guetos; as tribos; as panelinhas; o isolamento social; o afastamento volun-

tário de parcela majoritária da Humanidade; o alheamento da Humanidade Terrestre. 

 

Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a ausência 

da sinalética energética e parapsíquica pessoal; o autencapsulamento holossomático grupal pato-

lógico. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo gradual democracia pessoal–democracia grupal–demo-

cracia coletiva. 

Principiologia: os princípios do Estado Mundial; o princípio político da inseparabilida-

de grupocármica; o princípio da interdependência evolutiva; o princípio da interassistenciali-

dade; o princípio da consciência não possuir etnia, gênero ou pátria; o princípio da atração en-

tre os opostos. 

Codigologia: a elaboração acurada do código grupal de Cosmoética (CGC); os códigos 

grupais sectários; os códigos de conduta intergrupal rígidos. 

Teoriologia: a teoria da intercooperação mundial; a teoria política do Estado Mundial;  

a teoria da democracia pura; a teoria da eugenia; a teoria do aprimoramento genético pela mis-

cigenação. 

Tecnologia: as técnicas diplomáticas e paradiplomáticas; as técnicas auto e heterocons-

cienciométricas; as técnicas baratrosféricas de manipulação consciencial; as técnicas patológi-

cas de controle grupal. 

Voluntariologia: o voluntariado na Politicologia. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório cons-

cienciológico da Cosmoética; o laboratório conscienciológico da Paragenética. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Politicólogos; o Colegio Invisível dos Sociometro-

logistas. 

Efeitologia: os efeitos do egão expandido ao grupo; os efeitos segregatícios da organi-

zação social estratificada em feudos; os efeitos belicistas da polarização social. 

Neossinapsologia: a reciclagem das retrossinapses das democracias políticas vigentes 

pelas neossinapses da democracia pura. 

Ciclologia: o ciclo de debates objetivando o alcance de consensos; o ciclo evolutivo dis-

topia social–democracia plena. 

Enumerologia: a homogeneidade consanguínea; a homogeneidade étnica; a homoge-

neidade cultural; a homogeneidade etológica; a homogeneidade linguística; a homogeneidade 

econômica; a homogeneidade ideológica. 

Binomiologia: o binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio admiração-discordância; 

a análise intragrupal pelo binômio exaltação das semelhanças–minimização das semelhanças;  

a análise extragrupal pelo binômio exaltação das diferenças–minimização das semelhanças. 

Interaciologia: a interação direitos-deveres; a interação isolamento grupal–intoxicação 

coletiva; a interação miscigenação-hibridismo-renovação. 

Crescendologia: o crescendo evolutivo cronêmico Socin Patológica–Estado Mundial;  

o crescendo aristocracia-democracia; o crescendo Direito-Paradireito; o crescendo Ética Huma-

na–Cosmoética; o crescendo democracia global–democracia cósmica. 

Trinomiologia: o trinômio patológico do megaidiotismo cultural panjudaísmo-panger-

manismo-pancomunismo; o trinômio sociológico democracia–direitos humanos–evolução gru-

pal; o trinômio ideológico liberdade-igualdade-fraternidade; o trinômio holofilosófico Cosmoéti-
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ca-Universalismo-Megafraternismo; a valorização ectópica do trinômio sexo-dinheiro-poder;  

a submissão acrítica ao trinômio tradição-família-propriedade; a autossujeição afetiva pelo trinô-

mio lavagem subcerebral–lavagem cerebral–lavagem paracerebral. 

Polinomiologia: a defesa do acesso universal ao polinômio bens materiais–bens cultu-

rais–bens educacionais–bens evolutivos; o controle grupal pelo polinômio normalizações-restri-

ções-proibições-repressões; a apartação do diferente pelo polinômio desconfiança-temor-anti-

patia-repulsão. 

Antagonismologia: o antagonismo racismo / humanismo; o antagonismo democracia 

autêntica / falsa democracia; o antagonismo democracia / capitalismo selvagem; o antagonismo 

social patológico dinastia / plebe; o antagonismo abertismos consciencial / fechadismo cons-

ciencial. 

Politicologia: a cosmocracia; a lucidocracia; a democracia; a conscienciocracia; a cos-

moeticocracia; a paradireitocracia; a discernimentocracia. As políticas segregacionistas sociopá-

ticas. 

Legislogia: a depuração ética das leis constitucionais; a lei do maior esforço coletivo; as 

leis da Genética; as leis da hereditariedade. 

Filiologia: a politicofilia; a conviviofilia; a sociofilia; a recexofilia; a evoluciofilia;  

a conscienciofilia; a cosmofilia. 

Fobiologia: a xenofobia; a neofobia. 

Mitologia: o mito antagônico da raça superior e da raça inferior; o mito das castas hu-

manas; o mito de Romeu e Julieta. O combate permanente ao mito da raça superior ou da supe-

rioridade racial pela exaltação do direito às etnodiferenças. 

Holotecologia: a convivioteca; a sociologicoteca; a cosmoeticoteca; a recexoteca; a evo-

lucioteca; a cosmoteca; a politicoteca. 

Interdisciplinologia: a Parassociologia; a Sociologia; a Civilizaciologia; a Geopolitico-

logia; a Grupocarmologia; a Conviviologia; a Intrafisicologia; a Cosmoeticologia; a Policarmolo-

gia; a Evoluciologia; a Extrafisicologia; a Parafatologia; a Transmigraciologia; a Reeducaciolo-

gia; a Cosmovisiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin 

eletronótica; a isca humana inconsciente; as minorias étnicas e sociais; as dinastias. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o herdeiro genético; o patriota; o estranho; o es-

trangeiro. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a herdeira genética; a patriota; a estranha; a es-

trangeira. 

 

Hominologia: o Homo sapiens parapoliticus; o Homo sapiens democraticus; o Homo 

sapiens parageopoliticus; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens cosmoethicus;  

o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens sociologicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: imiscigenação mínima = a proibição da mistura de raças existente entre 

classes da mesma Socin; imiscigenação abrangente = a proibição da mistura de raças existente 

entre povos ou nações. 

 

Culturologia: a Multiculturologia; a Interculturologia; as tentativas de conservação da 

identidade cultural intacta. 
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Transmigraciologia. A causa principal da transmigração de consciências terráqueas pa-

ra planetas evolutivamente inferiores, obviamente, é a impossibilidade de adaptação convivencial 

do ego à comunidade planetária ou à Humanidade com a qual evolui em conjunto. 

Xenofobismo. Por outro lado, a causa principal da não adaptação da conscin ao convívio 

com a Humanidade ampla, obviamente, é o nacionalismo exacerbado, o chauvinismo, a xenofo-

bia, o racismo, o sectarismo, o facciosismo, seja social, político ou religioso, ou, em síntese, a vi-

vência regressiva da imiscigenação ou imestiçagem. 

Panjudaísmo. Das vivências existentes, o exemplo mais antigo, comum e internacional 

de inadaptação convivencial é a dos judeus ou do panjudaísmo. Em 1948 foi até criado o Estado 

de Israel, mas, ainda assim, os problemas de inadaptações sociais dos israelenses continuam em 

pé de guerra até hoje (Ano-base: 2010). 

Estadismo. A melhoria de fato das condições da imiscigenação em geral, na Terra, so-

mente será alcançada no futuro secular ou milenar, à frente, quando da instalação teática do Esta-

do Mundial, ou da vivência do confraternismo pleno por meio da democracia pura, na qual desa-

parecerão os egotismos de grupo com o abertismo para a Policarmologia. 

Moeda. Providência das mais cruciais para a instalação do Estado Mundial será a elimi-

nação da moeda ou da Economia do capitalismo selvagem, como funciona ainda, a todo vapor, 

com extensas crises internacionais repetitivas, no Terceiro Milênio. 

Efeitos. Quando a potência do vil metal desaparecer no Estado Mundial, efeito natural 

evidente será o desaparecimento simultâneo do panjudaísmo. Os judeus serão, pela primeira vez, 

integrados à Humanidade. A moeda, e os efeitos respectivos, vêm separando, por meio de reações 

instintuais de sobrevivência, o judeu-pessoa da Socin-comunidade ao longo dos milênios. 

Conclusão. É fácil concluir, a partir das hipóteses indicadas, o fato de o Estado Mundial 

também diminuir consideravelmente as massas de transmigrações de consciexes para outros pla-

netas evolutivamente inferiores. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Sociologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 fatores 

diretos ou indiretos pró-miscigenação a caminho do Estado Mundial: 

01.  Biotecnologia. 

02.  Coalisões políticas. 

03.  Democracia pura. 

04.  Doação de órgãos humanos. 

05.  Geneterapia. 

06.  Internet. 

07.  Multiculturologia. 

08.  Organização das Nações Unidas (ONU). 

09.  Paradiplomacia. 

10.  Paradireitologia. 

11.  Supercomunicação moderna. 

12.  União Europeia. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a imiscigenação, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Acerto  grupocármico:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

02.  Brainwashington:  Parassociologia;  Nosográfico. 

03.  Carga  da  convivialidade:  Conviviologia;  Neutro. 

04.  Choque  cultural:  Civilizaciologia;  Neutro. 

05.  Comunidade  Conscienciológica  Cosmoética  Internacional:  Conviviologia;  Ho-

meostático. 
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06.  Consciência  política:  Politicologia;  Neutro. 

07.  Curupira:  Politicologia;  Nosográfico. 

08.  Debate:  Debatologia;  Neutro. 

09.  Democracia:  Parapoliticologia;  Neutro. 

10.  Desbarbarização  da  Humanidade:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

11.  Mundividência:  Cosmovisiologia;  Neutro. 

12.  Paradireito:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

13.  Proto-Estado  Mundial:  Parassociologia;  Neutro. 

14.  Senso  universalista:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

15.  Terra-de-todos:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

 

AS  PESQUISAS  DO  CONTEXTO  DA  IMISCIGENAÇÃO  
NA  TERRA  MERECEM  MAIOR  ATENÇÃO  POR  PARTE   

DOS  SOCIÓLOGOS  E  POLITICÓLOGOS,  EM  GERAL,  OB-
JETIVANDO  A  DINÂMICA  EVOLUTIVA  DA  HUMANIDADE. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre os efeitos deletérios da imisci-

genação na Terra? Como encara você as hipóteses evolutivas aventadas aqui? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  100 Fronteiras; Redação; Há Muito Ainda por Ser Descoberto; Entrevista: Nara Oliveira; Revista; Mensá-

rio; Ed. 52; Bilingue; Seção: Capa / Exclusivo; 4 abrevs.; 1 cronologia; 1 enu.; 2 estatísticas; 1 foto; 1 ilus.; 1 microbio-

grafia; 2 pontoações; 1 website; Foz do Iguaçu, PR; Janeiro, 2010; páginas 18 a 20. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

12311 

I M I T A Ç Ã O    E V O L U T I V A  
( A U T E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A imitação evolutiva é a postura de a conscin observar atentamente quem 

está acima na escala evolutiva das consciências, em relação a si, e buscar copiar o nível cosmoé-

tico de tal personalidade, neste caso, a cobaia útil para todos quanto à Evoluciologia. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo imitação vem do idioma Latim, imitatio, “imitação; ação de 

imitar; cópia; translado”. Surgiu no Século XVI. A palavra evolutivo provém do idioma Francês, 

evolutif, de évolution, e esta do idioma Latim, evolutio, “ação de percorrer, de desenrolar”. Apare-

ceu em 1873. 

Sinonimologia: 01.  Imitação proativa. 02.  Imitação cosmoética. 03.  Imitação racional.  

04.  Cópia evolutiva positiva. 05.  Reprodução sadia. 06.  Espelho evolutivo. 07.  Protótipo evolu-

tivo. 08.  Companhia empática. 09.  Companhia assemelhada; semelhança consciencial. 10.  Bato-

pensene sadio. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 15 cognatos derivados do vocábulo imitação: 

imitabilidade; imitada; imitado; imitador; imitadora; imitância; imitante; imitar; imitativa; imi-

tativo; imitatória; imitatório; imitável; inimitabilidade; inimitável. 

Neologia. As 3 expressões compostas imitação evolutiva, imitação evolutiva eventual  

e imitação evolutiva sistemática são neologismos técnicos da Autevoluciologia. 

Antonimologia: 01.  Egocentrismo adulto. 02.  Autocracia involutiva. 03.  Repetição 

dogmática. 04.  Imitação irracional. 05.  Automimese dispensável; comportamento automático. 

06.  Instinto de competição. 07.  Plagiato; plágio. 08.  Imitação servil. 09.  Companhia constran-

gedora. 10.  Batopensene patológico. 

Estrangeirismologia: o megacurriculum vitae; o strong profile; o exempli gratia; a ben-

chmarking consciencial. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à evolutividade consciencial. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Ocorrem 

megaimitações interassistenciais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da evolutividade consciencial; os ortopensenes;  

a ortopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade. 

 

Fatologia: a imitação evolutiva; a imitação dos primatas; a imitação como reação instin-

tiva da personalidade humana; a reprodução da vivência alheia sadia; a interpretação evolutiva 

quando sadia; a modelagem evolutiva; a escala evolutiva das consciências; a grupocarmalidade;  

a comunicabilidade pessoal; a capacidade imitativa de cada pessoa; a expressividade pessoal;  

a Coloquiologia; a Gestualística; a Mímica; a força presencial; a autexemplificação; o círculo das 

relações sociais; os modelos sociais humanos da Socin; as pessoas inspiradoras; os tipos humanos 

inesquecíveis; o protótipo evolutivo; a pedagogia espontânea do exemplo; o desconfiômetro da 

conscin intermissivista; os espelhos sociais humanos; as boas companhias; os atributos conscien-

ciais imitáveis; os processos da evolução consciencial; o espelho evolutivo; o modelo evolutivo  

a ser imitado; a homineconvivialidade; a companhia humana cosmoética; o ato inteligente de se 

chegar aos bons; os contatos sociais enriquecedores; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); o convívio 

com o modelo-mor; o exemplarismo cosmoeticamente copiável; as cópias progressivas ou evolu-

tivas; a referência humana maior; a referência como fonte de inspiração; a referência na área cien-

tífica; a referência na área ética; a referência na área profissional; a referência na área filosófica;  
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a referência na área política; a escolha da fonte de imitação; a busca da aproximação ideal do me-

lhor; a busca de referências; o ato a ser imitado; o bom exemplo; o arrastamento do exemplo;  

o exemplo do pai para o filho; a contaminação do profissional para o outro; a influência etária 

vertical; a influência etária horizontal; a prototipia consciencial; a conduta crítica dignificante;  

o padrão; a baliza; a bitola; a ortomimese; o estalão; o arquétipo; o cânone; o molde; o figurino;  

a reprodução; a cópia; a musa científica; a Sociometria; a Comunidade Conscienciológica Cos-

moética Internacional (CCCI). 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a imitação pela 

conscin tenepessista da conduta do amparador extrafísico das práticas da tenepes; o Homo sapiens 

serenissimus na condição de modelo evolutivo máximo do conscienciograma. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo amparo extrafísico–assistência intrafísica; o sinergismo 

evolutivo. 

Principiologia: o princípio da afinidade interconsciencial. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da megafraternidade. 

Tecnologia: a técnica do espelho social exemplificativo. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório 

conscienciológico da grupalidade. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Tenepessistas. 

Efeitologia: os efeitos dos bons exemplos morais, intelectuais e parapsíquicos. 

Ciclologia: o ciclo progressivo imitação-originalidade. 

Enumerologia: a imitação da conduta da mãe; a imitação da conduta do pai; a imitação 

da conduta do irmão; a imitação da conduta do professor; a imitação da conduta do colega de 

profissão; a imitação da conduta do amparador; a imitação da conduta do evoluciólogo. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância. 

Interaciologia: a interação biológica primata Homem-símio. 

Crescendologia: o crescendo do discípulo tornado superior ao mestre. 

Trinomiologia: o trinômio conceito-sentimento-ação. 

Polinomiologia: o polinômio postura-olhar-voz-gesto. 

Antagonismologia: o antagonismo imitação evolutiva / fã-clube; o antagonismo bom 

exemplo / mau exemplo; o antagonismo imitação / evitação; o antagonismo modelo / antimodelo; 

o antagonismo pessoa anticonflitiva / pessoa conflitiva; o antagonismo modelo fácil de ser 

imitado / modelo difícil de ser imitado; o antagonismo original / cópia; o antagonismo imitação 

evolutiva / gurulatria. 

Politicologia: a democracia; a ortomimeticocracia. 

Legislogia: a lei de ação e reação; a lei do contágio; a lei da grupalidade; a lei da em-

patia; a lei da afinidade evolutiva; a lei do transformismo; a lei do exemplarismo pessoal. 

Filiologia: a evoluciofilia; a sociofilia. 

Holotecologia: a convivioteca; a comunicoteca; a epicentroteca; a elencoteca; a grega-

rioteca; a experimentoteca; a metodoteca. 

Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Conscienciometrologia; a Conscienciotera-

pia; a Holomaturologia; a Priorologia; a Autocriteriologia; a Intrafisicologia; a Extrafisicologia;  

a Sociologia; a Parassociologia; a Ortomimeticologia; a Exemplologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin-cobaia evolutiva mais próxima; 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 evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação; o mimólogo evolutivo. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a mimóloga evolutiva. 

 

Hominologia: o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sa-

piens offiexista; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens com-

participans; o Homo sapiens polymatha; o Homo sapiens referens; o Homo sapiens exemplaris. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: imitação evolutiva eventual = a da estudante adolescente imitando a con-

duta social da colega da escola; imitação evolutiva sistemática = a do homem intermissivista imi-

tando a conduta conscienciológica do epicon lúcido. 

 

Culturologia: a cultura da evolução consciencial. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a imitação evolutiva, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Atrator:  Evoluciologia;  Neutro. 

02.  Catalisador:  Evoluciologia;  Neutro. 

03.  Companhia  eletiva:  Conviviologia;  Neutro. 

04.  Compassageiro  evolutivo:  Evoluciologia;  Neutro. 

05.  Crescendo  Helenismo-Conscienciologia:  Autodiscernimentologia;  Homeostá-

tico. 

06.  Epicon  lúcido:  Evoluciologia;  Homeostático. 

07.  Exemplologia:  Parapedagogiologia;  Neutro. 

08.  Ganho  evolutivo:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

09.  Imitação  individual:  Conviviologia;  Neutro. 

10.  Marca  de  excelência:  Evoluciologia;  Neutro. 

11.  Musa  científica:  Experimentologia;  Neutro. 

12.  Personalidade  singular:  Evoluciologia;  Homeostático. 

13.  Princípio  do  exemplarismo  pessoal:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

14.  Referência:  Autevoluciologia;  Neutro. 

15.  Sinalizador  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 
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O  ATO  DA  IMITAÇÃO  EVOLUTIVA  PODE  SER  CONSCIEN-
TE  OU  INCONSCIENTE,  ESPORÁDICO  OU  DURADOURO,  
ISOLADO  OU  CONTAGIOSO,  ÚNICO  OU  PROGRESSIVO,  
MICROSSETORIAL  OU  AMPLO,  ANTIGO  OU  RECENTE. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já encontrou algum modelo evolutivo passível 

de ser evolutivamente imitado? Tal modelo é homem ou mulher? 
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I M I T A Ç Ã O    I N D I V I D U A L  
( C O N V I V I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A imitação individual é o ato, postura ou efeito de alguém imitar determi-

nado indivíduo, pessoa ou personalidade com a reprodução, a mais exata possível, da figura ou da 

imagem idealizada, através de si mesmo e da própria vida. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra imitação vem do idioma Latim, imitatio, “imitação; ação de imi-

tar; cópia; translado”. Surgiu no Século XVI. O vocábulo individual é de origem controversa, pro-

vavelmente por influência do idioma Francês, individuel, “indivisível”, ou derivada do idioma 

Latim, individuus, “indivisível; uno; que não foi separado”. Apareceu no Século XVII. 

Sinonimologia: 1.  Identificação individual. 2.  Representação individual. 3.  Contrafa-

ção convivencial. 4.  Clonagem social. 

Neologia. As 3 expressões compostas imitação individual falsificada, imitação indivi-

dual genuína e imitação individual profissional são neologismos técnicos da Conviviologia. 

Antonimologia: 1.  Autenticidade pessoal. 2.  Personalidade autêntica. 3.  Personalidade 

imitada. 

Estrangeirismologia: o stunt man; o cover; o celebrity impersonator. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao emprego do corpo humano, em geral. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da imitação social; os batopensenes; a batopense-

nidade; os esquizopensenes; a esquizopensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os oni-

ropensenes; a oniropensenidade; os infantopensenes; a infantopensenidade. 

 

Fatologia: a imitação individual; a imitação individual deficiente; a busca da reprodução 

quase exata dos caracteres do outro indivíduo; a imitação das crenças, atitudes, valores e estilísti-

ca pessoal; a imitação da forma de falar, da voz, dos gestos, dos trajes e do penteado do ídolo;  

a imitação profissional do ator ou da atriz performática; a imitação profissional do dublê; a repre-

sentação; a encenação profissional; a contrafação; o artifício; o arremedo; o simulacro; a caricatu-

ra; a cópia; a réplica; a falsificação; a tentativa da clonagem social, viva, fiel e perfeita de alguém; 

a macaquice profissional do ato cômico, imitador, empostado; o fac-símile simiesco; a imitação 

ou macaqueação dos primatas ainda remanescente na pessoa; a admiração obsessiva do fã pelo 

ídolo; a imitação das expressões fisionômicas e do comportamento; a imitação completa de ou-

trem; a imitação da conduta total da outra pessoa; a imitação do caráter e da profissão; o sacerdote 

católico Francisco de Assis (1182–1226) ao procurar em toda a existência imitar Jesus Cristo  

(4 a.e.c.–29 e.c.) em tudo; o fato, ocorrido antes da Segunda Guerra Mundial, do líder político 

brasileiro do movimento integralista-fascista-nazista, Plínio Salgado (1895–1975), se identificar 

com o líder psicopata nazista Adolf Hitler (1889–1945), nas ideias, gestos, estilo, saudação e até 

na aparência, usando o mesmo tipo de bigode; os imitadores ridículos do cantor Elvis Presley 

(1935–1977) sem qualquer desconfiômetro; o fã-clube; o ideal personalizado e sublimado pela 

ignorância paroxística; a dificuldade ou impraticabilidade da imitação individual, autêntica, sur-

gindo a partir da diversificação das experiências pessoais das consciências através da seriéxis  

e dos milênios; os arquétipos sociais; os modelos fabricados pela mídia; a boneca-modelo Barbie; 

a fabricação do sósia; as cirurgias plásticas metamorfósicas; a personalidade pessoal talhada aos 

moldes de outra; a tentativa de forjar em si a força presencial alheia; a admiração sem discordân-

cia; a anulação da própria singularidade; a confusão de identidade; a autalienação; o ato de vestir 

a fantasia diuturnamente; o incômodo da inautenticidade; a infância evolutiva. 
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Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as ener-

gias conscienciais (ECs) inimitáveis; o predomínio das imitações de personalidades baratrosféri-

cas na Socin Patológica atual. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo nosológico erro-engano-omissão. 

Principiologia: a ausência do princípio da descrença; o princípio da inimitabilidade 

intraconsciencial; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP). 

Codigologia: o código de valores pessoais. 

Teoriologia: a teoria da imitação infantil; a teoria analítica da identificação. 

Tecnologia: as técnicas conscienciométricas; a técnica da priorização mais relevante. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da grupalidade. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Somatologia; o Colégio Invisível dos Consciencio-

terapeutas. 

Efeitologia: os efeitos das afinidades cognitivas. 

Ciclologia: o ciclo progressivo imitação-originalidade. 

Enumerologia: a imitação servil; a identificação forçada; a reprodução canhestra; a re-

produção canastrona; a macaqueação ridícula; a cópia falsificada; a arremedação espúria. 

Binomiologia: o binômio patológico imitação-plagiato; o binômio admiração-discor-

dância; o binômio (dupla) ídolo humano–idólatra; o binômio originalidade-imitabilidade; o bi-

nômio veneração-idealização; o binômio idolatria-acriticismo; o binômio autodesvalorização- 

-heterovalorização. 

Interaciologia: a interação ídolo–fã-clube; a interação strong profile–personalidades 

fracas. 

Crescendologia: o crescendo patológico ectopia consciencial–melin–melex; o crescen-

do criativo imitações-inovações. 

Trinomiologia: o trinômio crendices-delírios-tradições. 

Polinomiologia: o falseamento do polinômio postura-olhar-voz-gesto. 

Antagonismologia: o antagonismo imitação evolutiva / fã-clube; o antagonismo bom 

exemplo / mau exemplo; o antagonismo imitação / evitação; o antagonismo modelo / antimodelo;  

o antagonismo pessoa anticonflitiva / pessoa conflitiva; o antagonismo modelo fácil de ser imi-

tado / modelo difícil de ser imitado; o antagonismo original / cópia; o antagonismo imitação evo-

lutiva / gurulatria; o antagonismo inspiração / macaqueação; o antagonismo conscin influente 

/ conscin-eco. 

Politicologia: a idolocracia; a democracia; a ortomimeticocracia. 

Legislogia: a lei de ação e reação; a lei do contágio interpessoal; a lei da grupalidade; 

a lei da empatia; a lei da afinidade evolutiva; a lei do transformismo; a lei do exemplarismo 

pessoal. 

Filiologia: a idolofilia; a gurufilia; a sociofilia. 

Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome da imitação; a síndro-

me da abstinência da Baratrosfera (SAB). 

Maniologia: a idolomania; a religiomania; a hagiomania; a ludomania. 

Holotecologia: a convivioteca; a comunicoteca; a epicentroteca; a socioteca; a gregario-

teca; a experimentoteca; a mitoteca. 

Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Intrafisicologia; a Sociologia; a Sociometria;  

a Etologia; a Teatrologia; a Conscienciometrologia; a Consciencioterapia; a Priorologia; a Auto-

criteriologia; a Holomaturologia; a Exemplologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a isca hu-

mana inconsciente; a pessoa imitadora; a pessoa imitada. 
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Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o ator; o arremedador; o sósia; o dublê; o menec-

ma; o macaco de imitação. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a macaca de imitação; a atriz; a arremedadora;  

a dublê. 

 

Hominologia: o Homo obtusus; o Homo sapiens fanaticus; o Homo sapiens acriticus;  

o Homo sapiens insensatus; o Homo sapiens autobsessus; o Homo sapiens immaturus; o Homo 

sapiens infantilis; o Homo sapiens gurulatricus; o Homo sapiens referens; o Homo sapiens exem-

plaris. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: imitação individual falsificada = a cópia pobre, caricata, do imitador, ou 

imitadora, tentando imitar a outra pessoa-objeto; imitação individual genuína = a reprodução in-

consciente, mas legítima da conscin ressomada reprisando a si mesma ou a própria personalidade 

humana vivida em existência anterior, no âmbito do fenômeno do personismo; imitação indivi-

dual profissional = a do ator ou atriz competente no teatro, na televisão ou no cinema. 

 

Culturologia: a cultura da celebridade; a cultura da contrafação convivencial; as cons-

cins-referências de cada cultura nem sempre dignas de imitação; a adesão acrítica sistemática 

aos modismos culturais do momento evolutivo. 

Imitação. A vida humana pode ser considerada como pura imitação especular. A conscin 

tenta imitar a consciex. A consciex comum tenta imitar a Consciex Livre. A questão mais rele-

vante neste particular: tais imitações, na maioria das vezes, são inconscientes. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a imitação individual, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Antepassado  de  si  mesmo:  Seriexologia;  Nosográfico. 

02.  Atrator:  Evoluciologia;  Neutro. 

03.  Basbaquice:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04.  Catalisador:  Evoluciologia;  Neutro. 

05.  Companhia  eletiva:  Conviviologia;  Neutro. 

06.  Compassageiro  evolutivo:  Evoluciologia;  Neutro. 

07.  Exemplologia:  Parapedagogiologia;  Neutro. 

08.  Imitação  evolutiva:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

09.  Inseparabilidade  grupocármica:  Grupocarmologia;  Neutro. 

10.  Mimeticologia:  Intrafisicologia;  Neutro. 

11.  Personalidade  singular:  Evoluciologia;  Homeostático. 

12.  Princípio  do  exemplarismo  pessoal:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

13.  Referência:  Autevoluciologia;  Neutro. 

14.  Sinalizador  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

15.  Subjugabilidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 
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A  CONDIÇÃO  DA  IMITAÇÃO  INDIVIDUAL,  EM  GERAL,  
ACABA  SENDO  SEMPRE  CÓPIA  IMPERFEITA,  MALFEITA,  
MERO  ARREMEDO,  SIMULACRO,  POIS  NEM  OS  GÊMEOS  

UNIVITELINOS  SÃO,  DE  FATO,  A  RIGOR,  IDÊNTICOS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já procurou imitar alguém? Descobriu, depois de 

determinada experiência, algum componente ridículo em tal atitude? 
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I M O B I L I D A D E    F Í S I C A    V Í G I L    RE C I C L O G Ê N I C A  
( A U T O R R E C E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A imobilidade física vígil (IFV) reciclogênica é a aplicação da técnica 

conscienciológica de manutenção do soma imóvel pela conscin, homem ou mulher, na condição 

de vigília física ordinária (VFO), com objetivo específico de potencializar as reciclagens intra-

conscienciais, identificando os traços pessoais imaturos e refletindo sobre as autossuperações. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo imobilidade vem do idioma Latim, immobilitas, “qualidade ou es-

tado que é imóvel”. Surgiu em 1 13. O vocábulo físico procede do idioma Latim, physicus, e este 

do idioma Grego, physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. Apareceu no Século 

XIII. O termo vígil é proveniente do mesmo idioma Latim, vigilis, “que não dorme; que vigia; 

desperto; atento; vigilante”. Surgiu em 1   . O prefixo re deriva também do idioma Latim, re, 

“retrocesso; retorno; recuo; repetição; iteração; reforço; intensificação”. A palavra ciclo provém 

do idioma Francês, cycle, derivado do idioma Latim, cyclus, “período de anos”, e este do idioma 

Grego, kyklós, “círculo; roda; esfera”. Apareceu no Século XVIII. O elemento de composição gê-

nico tem conexão com genia, derivado do mesmo idioma Grego, génos, “raça; tronco; família; 

descendência”. 

Sinonimologia: 1.  Imobilidade do soma vígil reciclogênica. 2.  Aquietamento físico ví-

gil reciclogênico. 

Neologia. As 3 expressões compostas imobilidade física vígil reciclogênica, imobilidade 

física vígil reciclogênica básica e imobilidade física vígil reciclogênica avançada são neologis-

mos técnicos da Autorrecexologia. 

Antonimologia: 1.  Agitamento somático antirreciclogênica. 2.  Autopredominância do 

sistema nervoso autônomo simpático. 

Estrangeirismologia: o upgrade intraconsciencial; o curriculum vitae revisado e atuali-

zado; o Recexarium; a neoperformance; o Intentionarium; a apex mentis; o scanning paracerebral 

corrigindo matrizes de erros milenares. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às reciclagens intra e extraconscienciais. 

Ortopensatologia. Eis duas ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao 

tema: 

1.  “Autoculpa. Existem atitudes autodiagnósticas. A pessoa que evita praticar a técnica 

da autorreflexão de 5 horas, a técnica da imobilidade física vígil e a técnica da imersão no labo-

ratório conscienciológico Serenarium, evidencia que padece de alguma autoculpa séria”. 

2.  “Cerebelologia. Quando preciso, antes da autorreflexão, use o laboratório conscien-

ciológico da imobilidade física vígil a fim de pacificar a psicomotricidade, e entender mais pro-

fundamente as abordagens às reações pessoais”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do autodomínio holossomático; o emprego da au-

torreflexão profunda fixado no pensamento concentrado; os vícios pensênicos da imaginação; os 

reciclopensenes; a reciclopensenidade; a acalmia da autopensenização; a identificação do exopen-

sene específico da consciex; os xenopensenes sutis mas persistentes dos assediadores extrafísicos; 

a avaliação da xenopensenidade; o holopensene da anticonflitividade; o favorecimento à mudança 

de bloco na autopensenidade; a acalmia da autopensenização; os neopensenes; a neopensenidade; 

os ortopensenes; a ortopensenidade. 
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Fatologia: a imobilidade física vígil reciclogênica; a introspecção imóvel evolutiva;  

o teste da imobilidade pessoal; a imobilidade apenas somática; as crises existenciais; o autossacri-

fício sem masoquismo; o desejo de se mexer; a confluência dos esforços pesquisísticos; a recicla-

gem existencial; o autoconhecimento promovendo reciclagens intraconscienciais; o nível satisfa-

tório da ousadia evolutiva pessoal; a decisão da mudança; os catalisadores das reciclagens; a su-

peração da preguiça; a vergonha na cara; a ativação da voliciolina; a reciclagem prazerosa; a sin-

cera vontade de ser melhor; a responsabilidade somática para a realização da proéxis; a minimiza-

ção da psicomotricidade e do cerebelo por interesses evolutivos superiores; o combate à ansieda-

de; o controle da psicomotricidade e do sistema nervoso autônomo (STA); o caminho da extinção 

da impulsividade; as experimentações metódicas; a dificuldade de se manter imóvel principal-

mente na primeira hora da técnica; os registros sistemáticos dos autexperimentos, visando o de-

senvolvimento e a reciclagem; as autorreflexões precedendo a fala; o desenvolvimento da capaci-

dade crítica; a retirada dos bagulhos energéticos da base física pessoal, predispondo futuras re-

cins; a autocientificidade; o processo de viver no momento evolutivo; a vontade como sendo  

o maior poder pessoal; o consenso pessoal entre vontade e intencionalidade; o relaxamento psico-

fisiológico; a posição mais confortável para realização da técnica; a pacificação íntima; a vontade 

educada e inquebrantável; a desdramatização; a higiene mental; o sobrepairamento analítico;  

o mentalsoma predominando sobre os demais corpos; o compartilhamento da experiência; a con-

tinuidade das autopesquisas; o reconhecimento das raras oportunidades experienciais presentes 

em ocorrências aparentemente triviais; a reflexão quanto ao conteúdo do questionamento levado 

ao experimento; os ganhos indiscutíveis das horas de autorreflexão; o detalhe quase imperceptí-

vel; a atenção dividida; o taquipsiquismo com autodiscernimento; as neoperspectivas; a euforin 

após a realização de cada técnica de imobilidade física vígil. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático no decorrer do ex-

perimento; o transe parapsíquico; a montagem do campo energético; as sinaléticas energéticas  

e parapsíquicas pessoais; os insights extrafísicos a partir do experimento; a plateia extrafísica es-

pecífica de cada experimento; a impressão de ser consciex; as Centrais Extrafísicas; a ação intra-

física como reflexo da ação extrafísica; o preço da autoparaperceptibilidade; a pressão das consci-

exes assediadoras contrárias ao experimento; a labilidade parapsíquica; a vontade da conscin pre-

dominando sobre a influência da vontade das consciexes; a desamarração energética; os desassé-

dios interconscienciais; as assimilações simpáticas (assins); as desassimilações simpáticas (desas-

sins); a assepsia da psicosfera quanto aos heterassédios; a assistência à consener; a autorreeduca-

ção parapsíquica continuada; a maturidade holossomática; o revigoramento holossomático instan-

tâneo após o término do experimento. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo domínio do soma–parapsiquismo; o sinergismo reciclo-

genia-soerguimentogenia; o sinergismo autenfrentamento diário–reciclagens intraconscienciais; 

a utilização do sinergismo recins–reordenações de valores pessoais; o sinergismo vontade inque-

brantável–realizações harmônicas; o sinergismo autopesquisa incessante–autenfrentamento pro-

gressivo; o sinergismo ortointenção–amparo de função. 

Principiologia: o princípio da adaptabilidade da consciência; o princípio da reciclagem 

favorecendo novas oportunidades; o princípio da descrença (PD); o princípio do autesforço in-

substituível; o princípio ―devagar e sempre‖; o princípio da otimização dos autorrendimentos 

evolutivos; o princípio autossuperador do retorno ao equilíbrio pós-crise em patamar superior 

ao original. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) sinalizando o subnível da autorren-

tabilidade evolutiva através da sensação íntima de desconforto. 

Teoriologia: a teoria e a prática do autodidatismo ininterrupto; a teoria da estabiliza-

ção pensênica; a teoria da otimização do tempo; a teoria do descarte do imprestável. 
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Tecnologia: a técnica da imobilidade física vígil; a técnica da autorreflexão de  

5 horas; a técnica da recin; a técnica da recéxis; a técnica da associação de ideias; as técnicas 

de acesso fácil aos conhecimentos da Conscienciologia; a técnica da Higiene Consciencial; as 

técnicas de desassédio; a técnica da cronometragem do tempo; a técnica da exaustividade; a téc-

nica de pensenizar antes de falar; a técnica da autovigilância pensênica ininterrupta; a vivência 

da técnica da dupla evolutiva (DE); a banana tecnique. 

Voluntariologia: as autorreciclagens promovidas pelo trabalho voluntário consciencio-

lógico nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil; o labora-

tório conscienciológico da Autopensenologia; o labcon; o laboratório conscienciológico do esta-

do vibracional; o laboratório conscienciológico da Autossinaleticologia; o laboratório conscien-

ciológico da Conscienciometrologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível da Decidologia; 

o Colégio Invisível da Psicossomatologia; o Colégio Invisível da Somatologia; o Colégio Invisí-

vel da Autoconsciencioterapia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia. 

Efeitologia: o efeito da vontade inquebrantável em contraponto com o enjoamento;  

o efeito positivo do enfrentamento dos autotrafares; o efeito organizador da elaboração pensêni-

ca; o efeito terapêutico da ativação de áreas cerebrais adormecidas; os efeitos automotivadores 

das conquistas teáticas; o efeito eureka. 

Neossinapsologia: as neossinapses recicladoras promovidas pelo desassédio no mo-

mento da realização da técnica da IFV; as neossinapses geradas a partir do uso lúcido da von-

tade. 

Ciclologia: o ciclo de reciclagens existenciais; o ciclo de reciclagens intraconscienciais; 

o ciclo análises-sínteses-neoanálises-neossínteses; o ciclo consciencioterápico autoinvestigação- 

-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação; o ciclo evolutivo reflexão-conclusão-extra-

polação; o ciclo agir bem–sentir-se bem. 

Binomiologia: o binômio ansiedade-impaciência; o binômio paciência-persistência;  

o binômio começo fácil–manutenção difícil; o binômio repetição-renovação; o binômio recéxis- 

-recin; o binômio análise intrafísica–análise extrafísica; o binômio autodomínio bioenergético– 

–autocontrole emocional; o binômio necessidade de heteroaprovação–gasto de energia. 

Interaciologia: a interação técnica da IFV–organização mental; a interação falta de 

convicção íntima–necessidade de convencer; a interação mensagem-moldura; a interação pes-

quisador-amparador; a interação domínio da psicomotricidade–intelectualidade; a interação au-

torganização-autolucidez-autorreciclagem. 

Crescendologia: o crescendo autodomínio físico–autodomínio holossomático; o cres-

cendo devaneio-reflexão-neoideia; o crescendo erro-correção-prevenção. 

Trinomiologia: o trinômio controle-exigência-heterassédio; o trinômio choque de reali-

dade–crise de crescimento–reciclagem da intraconsciencialidade; o trinômio decisão-posiciona-

mento-mudança; o trinômio tempo para refletir–tempo para entender–tempo para mudar; o tri-

nômio inspiração-disposição-anotação. 

Polinomiologia: o polinômio recolhimento-reflexão-inspiração-realização; o polinômio 

autesforço-amparabilidade-autossuperação-êxito; o polinômio priorização-dedicação-concentra-

ção-padrão; o polinômio saúde física–saúde emocional–saúde mental–saúde intelectual–saúde 

parapsíquica. 

Antagonismologia: o antagonismo vontade débil / vontade inquebrantável; o antagonis-

mo autoacomodação / autodeterminação; o antagonismo atenção monodimensional / atenção 

multidimensional; o antagonismo dispersão / atenção; o antagonismo ansiosismo / paciência;  

o antagonismo apedeutismo / autodidatismo; o antagonismo autovitimização / autassistência;  

 o antagonismo zona de conforto / zona de desconforto; o antagonismo robotização existencial  

/ reeducação multidimensional; o antagonismo valores da Socin Patológica / valores da evolução 

consciencial; o antagonismo improviso / método; o antagonismo análise superficial / análise de-

talhista; o antagonismo aparência / realidade. 
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Paradoxologia: o paradoxo existente no estresse positivo da crise de crescimento; o pa-

radoxo de a mudança (recin) ser a única coisa de fato permanente (evolução); o paradoxo evolu-

tivo de caminhar no contrafluxo social para seguir no fluxo do Cosmos; a regra conscienciológi-

ca do paradoxo entrar em si (egocentrismo) para sair de si (altruísmo); o paradoxo da disciplina 

trazer liberdade; o paradoxo de a melhoria consciencial individual reverberar na melhoria de to-

dos; o paradoxo do excesso de pensamentos inúteis sobrecarregando o cérebro vazio; o parado-

xo de até a euforin poder ser estado íntimo perturbador; o paradoxo de o funcionamento do men-

talsoma do pré-serenão depender do bom funcionamento do soma; o paradoxo hamonia íntima– 

–turbulência hormonal. 

Politicologia: a decidocracia; a evoluciocracia; a lucidocracia; a discernimentocracia;  

a cosmoeticocracia; a paracienciocracia; a parapsicocracia. 

Legislogia: a lei do retorno evolutivo aplicada ao autodidatismo; a lei de o recebimento 

demandar retribuição; a lei do maior esforço. 

Filiologia: a neofilia; a decidofilia; a voliciofilia; a atenciofilia; a descrenciofilia; a expe-

rimentofilia; a cienciofilia; a metodofilia; a criticofilia; a evoluciofilia; a pensenofilia; a energo-

filia. 

Fobiologia: a reciclofobia; a definofobia; a autopesquisofobia; a disciplinofobia; a lalo-

fobia; a autenergofobia; a autoparapsicofobia; a tanatofobia. 

Sindromologia: o combate à síndrome da vontade débil; a eliminação da síndrome da 

apriorismose; a síndrome do ansiosismo atropelando etapas e comprometendo a qualidade dos re-

sultados almejados; a síndrome da autovitimização; a síndrome da abstinência da Baratrosfera 

(SAB); a síndrome da distorção imaginativa intencional. 

Maniologia: o combate diário à mania de postergar; a diminuição da mania de reclamar; 

a superação da mania das autojustificativas; a erradicação da mania de dramatizar; a dispensa da 

hedonomania; a mania da compulsão gastrossômica. 

Mitologia: o mito de a vida ser feita de emoções; a queda do mito da inexistência de re-

gressão evolutiva; o mito da inspiração sem transpiração; o mito da falta de tempo. 

Holotecologia: a recexoteca; a pensenoteca; a autopesquisoteca; a experimentoteca;  

a teaticoteca; a maturoteca; a fenomenoteca; a interassistencioteca; a parapsicoteca. 

Interdisciplinologia: a Autorrecexologia; a Exaustivologia; a Somatologia; a Autexperi-

mentologia; a Conscienciometrologia; a Autodesassediologia; a Holocoerenciologia; a Homeosta-

ticologia; a Autorreflexologia; a Ortopensenologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a isca humana lúcida; a isca humana não lúcida; o ser desperto; o ser inte-

rassistencial; a conscin autodecisora; a conscin autopesquisadora; a conscin-cobaia; a personali-

dade forte; a conscin javalínica. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial;  

o autodecisor; o intermissivista; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o autoconsci-

enciômetra; o autoconsciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólo-

go; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o sempera-

prendente; o autodidata; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existen-

cial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o autopes-

quisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; teletertuliano; o verbetólogo; o voluntá-

rio; o homem de ação; homem meticuloso; o tecnicista. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial;  

a autodecisora; a intermissivista; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a autoconsci-

enciômetra; a autoconsciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga;  

a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a sempera-

prendente; a autodidata; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existen-
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cial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a autopesqui-

sadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; teletertuliano; a verbetóloga; a voluntária; 

a mulher de ação; a mulher meticulosa; a tecnicista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens impulsus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens 

decisophilicus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens 

analyticus; o Homo sapiens teaticus; o Homo sapiens catalyticus; o Homo sapiens parapsychi-

cus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens pacificus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: imobilidade física vígil reciclogênica básica = a praticada por principi-

ante, ainda com dificuldades no soma, buscando acalmia e o domínio das emoções exacerbadas; 

imobilidade física vígil reciclogênica avançada = a praticada por veterano, buscando autorganiza-

ção crescente e a obtenção do domínio holossomático rumo à desperticidade. 

 

Culturologia: a cultura da Voliciologia; a cultura científica; a cultura do autodidatis-

mo; a cultura da Autopesquisologia; a cultura do aproveitamento do tempo; a cultura multidi-

mensional; a cultura da retilinearidade pensênica; a cultura da simplicidade. 

 

Laboratórios. Existem laboratórios conscienciológicos especificamente otimizados pa-

ra aplicação da técnica da imobilidade física vígil, administrados por Instituições Consciencio-

cêntricas e edificados em 3 cidades, a seguir alfabeticamente ordenados, de acordo com a locali-

zação geográfica (Ano-base: 2016): 

1.  Domingos Martins, ES, Brasil: Associação Internacional para Evolução da Consci-

ência (ARACÊ). 

2.  Foz do Iguaçu, PR, Brasil: Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC). 

3.  Saquarema, RJ, Brasil: Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia 

(IIPC). 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a imobilidade física vígil reciclogênica, indicados para  

a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens 

interessados: 

01.  Ansiedade  omissiva:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Autodomínio  da  vontade:  Voliciologia;  Homeostático. 

03.  Autofocalização  holossomática: Autoparapercepciologia;  Neutro. 

04.  Autoprescrição  desassediadora: Autoconsciencioterapeuticologia;  Homeostático. 

05.  Autorreflexão  de  5  horas:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

06.  Crise  de  crescimento:  Recexologia;  Neutro. 

07.  Descarte  dos  resquícios:  Recexologia;  Homeostático. 

08.  Maturidade  holopensênica:  Holopensenologia;  Neutro. 

09.  Propósito  ansiolítico:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

10.  Reciclagem  prazerosa:  Recexologia;  Homeostático. 

11.  Reciclogenia:  Autorrecexologia;  Homeostático. 

12.  Repetição  paciente:  Experimentologia;  Homeostático. 

13.  Síndrome  da  pressa:  Parapatologia;  Nosográfico. 

14.  Técnica:  Intrafisicologia;  Neutro. 

15.  Voliciolina:  Voliciologia;  Neutro. 
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A  IMOBILIDADE  FÍSICA  VÍGIL  É  INSTRUMENTO  TÉCNICO  

INTELIGENTE  PARA  FAZER  RECICLAGENS  INTRACONSCI-
ENCIAIS  E  CONQUISTAR  O  EQUILÍBRIO  HOLOSSOMÁTICO  

ATRAVÉS  DA  CORAGEM  E  VONTADE  INQUEBRANTÁVEL. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já conseguiu reciclar algum traço através da téc-

nica da imobilidade física vígil? Ou ainda permanece estagnado(a) e dominado(a) pelo soma? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Borges, Pedro; Repercurssões Holossomáticas da Imobilidade Física Vígil; Artigo; Conscientia; Revista; 

Trimestral; Vol. 17; N.4, 20 refs.; Centro de Altos Estudos da Consciência (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Outubro-De-
zembro, 2013; páginas 503 a 510. 

2.  Guzzi, Flavia; Mudar ou Mudar: Relatos de uma Reciclante Existencial; pref. Málu Balona; revisores 

Ana Luiza Rezende; et al.; 222 p.; 14 caps.; 19 E-mails; 15 enus.; 1 entrevista; glos. 300 termos; 20 refs.; alf.; 20,5 x 14 
cm; br.; 2a Ed. rev.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2000; páginas 

7 a 157. 

3.  Vieira, Waldo; 200 Teáticas da Conscienciologia; 260 p.; 200 caps.; 13 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto 
Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 122. 

4.  Vugman, Ney V.; Imobilidade Física Vígil e a Síndrome da Vontade Débil; Artigo; Conscientia; Revista; 

Trimestral; Vol. 8; N. 4; 10 refs; Centro de Altos Estudos da Consciência (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Outubro-Dezem-
bro, 2004; páginas 236 a 239. 

 

E. S. A. 
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I M P A C I Ê N C I A    D I S F U N C I O N A L  
( P S I C O S S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A impaciência disfuncional é a qualidade, estado ou condição da conscin, 

homem ou mulher, com falta de paciência no exercício das funções ou do cargo dedicado à evolu-

ção consciencial, à programação existencial ou à interassistencialidade cosmoética. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo impaciência deriva do idioma Latim, impatientia, “dificuldade em 

suportar, em se conter; cólera; aversão; horror; incontinência; lascívia; impassibilidade”. Surgiu 

no Século XV. O prefixo dis procede do idioma Grego, dys, “dificuldade; perturbação; enfraque-

cimento; falta; privação”. O elemento de composição função provém do idioma Latim, functio, 

“trabalho; exercício; realização; funcionamento”, de fungor, “cumprir; desempenhar; exercer; 

executar; satisfazer”. A palavra função apareceu no Século XVII. 

Sinonimologia: 01.  Impaciência regressiva. 02.  Inquietação disfuncional. 03.  Irritação 

laboral. 04.  Instabilidade consciencial. 05.  Ansiosismo insofreável. 06.  Perturbabilidade íntima. 

07.  Antiimediatismo disfuncional; antiimediatismo regressivo. 08.  Mimeticologia doentia; Pato-

mimeticologia; surto de impaciência. 09.  Falso dinamismo. 10.  Vontade débil. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 11 cognatos derivados do vocábulo paciência: 

autopaciência; despaciência; heteropaciência; impaciência; impacientar; impaciente; paciencio-

sa; paciencioso; pacientar; paciente; superpaciência. 

Neologia. As 3 expressões compostas impaciência disfuncional, impaciência disfuncio-

nal juvenil e impaciência disfuncional madura são neologismos técnicos da Psicossomatologia. 

Antonimologia: 01.  Paciência funcional. 02.  Paciência evolutiva. 03.  Imperturbabili-

dade íntima. 04.  Estabilidade emocional. 05.  Imediatismo funcional. 06.  Imediatismo evolutivo. 

07.  Autocentramento consciencial. 08.  Pacificidade operosa; perseverança tranquila; serenidade 

assistencial. 09.  Dinamismo produtivo; tolerância ao infortúnio. 10.  Vontade inquebrantável. 

Estrangeirismologia: o workaholism patológico. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às reações nas abordagens experimentais. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Impaciência, 

não. Perseverança. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da impaciência; os patopensenes; a patopensenida-

de; os nosopensenes; a nosopensenidade; a sinuosidade das autopensenizações; a terapia de se pa-

rar para pensenizar refletidamente. 

 

Fatologia: a impaciência disfuncional; o ato de a pessoa se desesperar no desempenho 

de função; as reações da conscin impaciente no exercício do cargo; a inépcia ante o serviço assu-

mido; a incapacidade para suportar incômodos; a sofreguidão em se ver livre do trabalho o mais 

depressa possível; o estado de irritação no serviço; o desassossego impeditivo da tranquilidade 

natural; o descontrole emocional; a autovitimização quanto aos pertúrbios de cada dia; a descon-

centração mental; a vida agônica fora do prumo do ponteiro da consciência; a ansiedade; a disfo-

ria; a precipitação; a impulsividade; a pressa irrefletida; a hiperatividade; os arrebatamentos impe-

tuosos; o estresse permanente; o fato patológico de se fazer muita onda sem nenhum resultado;  

a escrita na água; o temperamento irritadiço; o transtorno da ansiedade generalizada (TAG); o re-

colhimento íntimo; o ato de dar tempo ao tempo; a paciência de Jó; o teste de paciência; a paciên-

cia intelectual; as autorreflexões continuadas; a reciclagem intraconsciencial (recin). 
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Parafatologia: a antiprimener; os acidentes de percurso parapsíquicos; o impedimento  

à autovivência do estado vibracional (EV) profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo paciência-energia. 

Principiologia: o princípio do devagar se vai ao longe. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da retilinearidade da autopensenização. 

Tecnologia: a técnica da holopaciência didática; a técnica conscienciológica das 50 ve-

zes mais; a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade; a técnica da segunda redação;  

a técnica da autodesassedialidade omnicognitiva; a técnica do recolhimento íntimo; a técnica da 

mudança pacífica e instantânea do bloco de manifestações. 

Voluntariologia: a condição exemplar da conscin-cobaia no voluntariado consciencio-

lógico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV);  

o laboratório conscienciológico da autorganização. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Psicossomatologia. 

Efeitologia: os efeitos desastrosos para a saúde humana dos estresses na vida moderna. 

Ciclologia: o ciclo circadiano (Cronobiologia). 

Enumerologia: o impulsivismo; o açodamento; o ansiamento; o arquejamento; o desas-

sossego; a impetuosidade; a irreflexão. 

Binomiologia: o binômio autopaciência-autossapiência; o binômio variabilidade-incon-

fiabilidade. 

Interaciologia: a interação inteligência evolutiva–autorreflexão periódica. 

Crescendologia: o crescendo evolutivo paciência-emoção–paciência-raciocínio. 

Trinomiologia: o trinômio vontade-intencionalidade-autodisciplina; o trinômio vonta-

de-motivação-paciência. 

Antagonismologia: o antagonismo paciência / ansiosismo; o antagonismo autorrefle-

xão / autoirreflexão; o antagonismo autocontrole / autodescontrole; o antagonismo personalida-

de madura / personalidade imatura; o antagonismo racionalidade / emocionalidade; o antago-

nismo perseverança / ansiedade; o antagonismo cálculo / impulso; o antagonismo Harmoniolo-

gia / Desarmoniologia. 

Politicologia: a política da evolução consciencial. 

Legislogia: a lei do menor esforço. 

Filiologia: a recexofilia. 

Fobiologia: a autocriticofobia. 

Sindromologia: a síndrome do ansiosismo; a síndrome da dispersão consciencial. 

Maniologia: a mania de atropelar as coisas. 

Holotecologia: a recexoteca; a energossomatoteca; a nosoteca; a psicossomatoteca;  

a somateca; a pensenoteca; a prioroteca. 

Interdisciplinologia: a Psicossomatologia; a Parapatologia; a Nosografia; a Psicologia; 

a Psiquiatria; a Consciencioterapia; a Autocriticologia; a Autorrecexologia; a Energossomatolo-

gia; a Autenganologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin 

eletronótica; a isca humana inconsciente; a personalidade ansiosa. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o abespinhado; o aborrecido; o intranquilo; o irri-

tadiço; o aferventado; o alvoroçado; o angustiado; o agoniado; o exasperado; o desesperado;  

o aflito; o frenético; o agitadão; o perturbado; o supertenso; o estressado. 
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Femininologia: a pré-serenona vulgar; a abespinhada; a aborrecida; a intranquila; a irri-

tadiça; a aferventada; a alvoroçada; a angustiada; a agoniada; a exasperada; a desesperada; a afli-

ta; a frenética; a agitadona; a perturbada; a supertensa; a estressada. 

 

Hominologia: o Homo obtusus; o Homo stultus; o Homo sapiens impatiens; o Homo sa-

piens disfunctionalis; o Homo sapiens desaequilibratus; o Homo sapiens anxius; o Homo sapiens 

autovictimatus; o Homo sapiens autobsidiatus; o Homo sapiens interobsessor; o Homo sapiens 

pathopensenicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: impaciência disfuncional juvenil = a condição ainda com atenuantes ra-

cionais em função da inexperiência; impaciência disfuncional madura = a condição somente com 

agravantes claramente patológicos exigindo reciclagens. 

 

Culturologia: a cultura da funcionalidade generalizada no emprego dos instrumentos 

da moderna Tecnologia. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Autopriorologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 ca-

tegorias de realidades funcionais indutoras ou coadjutoras da melhoria e eliminação da condição 

da impaciência disfuncional: 

01.  Arquitetura  funcional. 

02.  Cálculo  funcional. 

03.  Cozinha  funcional. 

04.  Dupla  evolutiva  funcional. 

05.  Eficiência  funcional. 

06.  Escritório  funcional. 

07.  Estilo  funcional. 

08.  Mobiliário  funcional. 

09.  Objeto  funcional. 

10.  Ordem  funcional. 

11.  Palavra  funcional. 

12.  Posição  funcional. 

13.  Reeducação  funcional. 

14.  Sistema  funcional. 

15.  Técnica  funcional. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a impaciência disfuncional, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Acriticismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Ansiedade:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

03.  Autassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04.  Autodesorganização:  Parapatologia;  Nosográfico. 

05.  Conscin  displicente:  Autoconscienciometrologia;  Nosográfico. 

06.  Conscin  sem  megafoco:  Caracterologia;  Nosográfico. 

07.  Intempestividade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Irreflexão  pré-verbal:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Megapatologia  intraconsciencial:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Repetição  paciente:  Experimentologia;  Homeostático. 
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A  IMPACIÊNCIA  DISFUNCIONAL  ESTÁ  ENTRE  AS  CAUSAS  

FUNDAMENTAIS  DA  MAIORIA  DOS  CASOS  DE  AUTASSE-
DIALIDADE,  DO  PORÃO  CONSCIENCIAL  NA  ADULTIDADE,  
DA  INCIDÊNCIA  DA  MELIN  PESSOAL  E  DO  INCOMPLÉXIS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda se vitimiza com a impaciência disfuncio-

nal? Em quais circunstâncias? 
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I M P A C T O    G E S C O N O L Ó G I C O  
( I M P A C T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O impacto gesconológico é a impressão surpreendente gerada pela aprecia-

ção e assimilação teática de verpons apresentadas em gestações conscienciais, capaz de desenca-

dear somatório ou conjunção de neopensenizações, autorreflexões e reciclagens na conscin pes-

quisadora, homem ou mulher. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo impacto provém do idioma Latim, impactus, “impelido contra”, 

de impengere, “de encontro a; bater contra; empurrar violentamente; espetar; enterrar; plantar; 

pregar; lançar; atirar; impelir”. Surgiu no Século XVIII. O termo gestação procede do idioma La-

tim, gestatione, “ação de trazer; passeio de carro ou liteira; viagem; afastamento”. Apareceu tam-

bém no Século XVIII. A palavra consciência vem do mesmo idioma Latim, conscientia, “conhe-

cimento 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 composi-

ção logia deriva do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sis-

temático de 1 tema”. 

Sinonimologia: 1.  Surpreendência gesconológica. 2.  Impacção gesconológica. 3.  Re-

percussão gesconológica. 4.  Solavanco gesconológico. 5.  Abalo verponológico. 6.  Choque men-

talsomático. 

Neologia. As 3 expressões compostas impacto gesconológico, impacto gesconológico 

superficial e impacto gesconológico profundo são neologismos técnicos da Impactologia. 

Antonimologia: 1.  Indiferença gesconológica. 2.  Inalterabilidade gesconológica.  

3.  Inércia gesconológica. 4.  Impassibilidade gesconológica. 5.  Lenidade gesconológica. 6.  Apa-

tia verponológica. 7.  Apriorismose verponografológica. 8.  Impacto emocional. 

Estrangeirismologia: o breakthrough mentalsomático perante o conteúdo gesconológi-

co impactante; o insight surpreendente durante a leitura; a misinterpretation do leitor limitando  

a apreensão do conteúdo tarístico; as communication faults restringindo o fluxo informativo; 

a open mind predispondo à alta receptividade conteudística da gescon; o know-how comunicativo 

do autor; o Verponarium; o Neopensenarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Autocogniciologia. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Impactos fazem 

pensar. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da neofilia; os impactopensenes; a impactopense-

nidade; os verponopensenes; a verponopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os rece-

xopensenes; a recexopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; a autopensenização 

analógica potencializadora da apreensão de neorrealidades; a autexpansão pensênica proporciona-

da pelas verpons gesconológicas; os raciocinopensenes; a raciocinopensenidade estimulada; os 

glicopensenes; a nulificação da glicopensenidade; os estagnopensenes; a eliminação da estagno-

pensenidade; os paleopensenes; a obliteração da paleopensenidade; o estilo grafopensênico cos-

moeticamente chocante. 

 

Fatologia: o impacto gesconológico; a provocação conscienciológica didática; o abalo 

esclarecedor; a alta densidade comunicativa; o emprego da Fatologia Impactante; a opção pela 

Exemplologia Repercussiva; a Frase Enfática; a surpreendência sintetizada da Megapensenologia; 

as verpons; as neoverpons; as megaverpons; a gradação evolutiva da conscin induzindo ou res-
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tringindo a receptividade neoverponológica; o abertismo consciencial; a Neologismologia Consci-

enciológica; o foco do receptor fomentando a absorção mentalsomática; a palavra-chave surpre-

endente; o papel fundamental da linguagem mentalsomática; a dispersividade impossibilitando  

a assimilação aprofundada do materpensene da gescon; o marasmo intelectivo; o monoideísmo;  

o impacto involutivo da gescon ectópica; o autodesassédio decorrente do tranco verponológico;  

o desconforto gerado pela neoverpon, demandando reciclagens imediatas; o acerto conformático 

impactante otimizando a transmissão tarística; a limitação verponografológica imposta pela Lin-

guística na passagem do conteúdo à palavra; a cautela técnica do autor de ponta ao limitar intenci-

onalmente o impacto vernopológico na gescon; a abrangência da faixa de impacto da gescon;  

a escolha do público-alvo; a impactação enquanto recurso tarístico fixador mentalsomático. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a atuação parace-

rebral na comunicabilidade evolutiva; a ressonância mentalsomática transmissor / receptor; o ní-

vel intermissivo proporcional ao limite assimilativo de neoideias pela conscin. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo conformática do autor–autabertismo do leitor; o siner-

gismo dos atributos mentaissomáticos na interação escrita-leitura; o sinergismo das associações 

de ideias desencadeado pela gescon impactante; o sinergismo neocognições–ampliação da dicio-

narização cerebral. 

Principiologia: o princípio da verpon; o princípio da descrença (PD) embasando o au-

todiscernimento ininterrupto do leitor conscienciológico. 

Codigologia: a assimilação da gescon tarística acrescendo ou reformulando cláusulas no 

código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teática da Conformaticologia aplicada na produção de gescons cosmoeti-

camente impactantes; a teática da comunicação escrita com foco interassistencial; a teoria das 

retrossinapses intermissivas dinamizadas pelo contato com verpons conscienciológicas; a teoria 

da recéxis. 

Tecnologia: a técnica da Impactoterapia Cosmoética aplicada à Gesconologia Tarística. 

Voluntariologia: o voluntariado gesconográfico; o voluntariado nas Instituições Cons-

cienciocêntricas (ICs) com megafoco na escrita e divulgação tarística. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Grafopensenologia; o laborató-

rio conscienciológico da Conscienciografologia; o laboratório conscienciológico da Comunico-

logia; o laboratório conscienciológico da Recexologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Gesconologia; o Colégio Invisível da Verponolo-

gia; o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível dos Pesquisadores-Autores da 

Conscienciologia; o Colégio Invisível da Recinologia. 

Efeitologia: os efeitos recicladores da gescon impactante; o efeito enxurrilho da tares 

surpreendente frutificando em neoideias; a incomensurabilidade dos efeitos homeostáticos, inte-

rassistenciais e evolutivos das neoverpons conscienciológicas; o efeito surpresa dos neologismos 

conscienciológicos; o efeito halo das gescons; os efeitos da recuperação de cons magnos; o efei-

to do impacto mentalsomático da verpon na intraconsciencialidade. 

Neossinapsologia: as neossinapses recicladoras promovidas pela verpon cosmoetica-

mente chocante; as retrossinapses predispondo o abertismo consciencial necessário para a dina-

mização de neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo impacto-reflexão-compreensão-reciclagem; o dialogismo gesconoló-

gico do ciclo emissor-receptor; o ciclo ideativo de verpons; o ciclo abertismo consciencial–neo-

cognição; o ciclo contato com neoverpons–recuperação de cons. 

Enumerologia: o megapensene trivocabular impactante; o artigo impactante; o verbete 

impactante; o curso conscienciológico impactante; a tertúlia impactante; o livro impactante;  

o léxico impactante. 
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Binomiologia: o binômio impacto gesconológico–reciclagem existencial; o binômio me-

gaverpon-megaimpacto; o binômio Gesconologia Tarística surpreendente–eficácia interassisten-

cial; o binômio Curso Intermissivo (CI)–predisposição receptiva verponológica; o binômio eficá-

cia comunicativa–responsabilidade tarística; o binômio Gesconologia-Gesconografologia. 

Interaciologia: a interação prolífica autor-leitor; a importância do autodiscernimento 

do autorando na interação evitação informacional–evitação do estupro evolutivo. 

Crescendologia: o crescendo recéxis-recin; o crescendo autoproexológico leitor gesco-

nológico–autor gesconológico; o crescendo das assimilações autocognitivas resultante do ciclo 

leitura-releitura. 

Trinomiologia: o trinômio neopensenidade–autocrítica–revisão de autoconvicções. 

Polinomiologia: o polinômio verpon surpreendente–recéxis–recin–retomada da proé-

xis–compléxis; o polinômio impacto gesconológico–neopensenidade–autodesassédio–heterode-

sassédio. 

Antagonismologia: o antagonismo (limítrofe) impacto gesconológico cosmoético / estu-

pro evolutivo; o antagonismo neofilia / neofobia; o antagonismo neopensenidade / retropenseni-

dade; o antagonismo (autocognitivo) leitura superficial / leitura aprofundada; a cautela tarística 

do autor na evitação do antagonismo quantidade / qualidade gesconografológica; o antagonismo 

(proexológico) gestação consciencial / gestação somática. 

Paradoxologia: o paradoxo de o bem-estar evolutivo poder proceder do malestar fugaz 

da assimilação da gescon impactante; o paradoxo de estarem disponíveis para muitos as verda-

des captadas por poucos. 

Politicologia: a cognocracia; a discernimentocracia; a gesconocracia; a verponocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço intelectivo aplicada no ciclo gesconológico escrita- 

-leitura. 

Filiologia: a neofilia; a bibliofilia; a raciocinofilia; a gesconofilia; a verponofilia; a rece-

xofilia; a recinofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: o descarte da neofobia intelectual; a aversão à leiturofobia; a gesconofobia. 

Sindromologia: a inexistência da síndrome da mesmice no leitor intermissivista lúcido; 

a evitação constante da síndrome da apriorismose facultando a neopensenidade despertada pela 

tares da gescon. 

Maniologia: a evitação da mania autocorruptiva de ler rapidamente sem compreender 

adequadamente. 

Mitologia: a autovivência das verpons gesconológicas desconstruindo o próprio mito do 

sabe tudo. 

Holotecologia: a gesconoteca; a biblioteca; a intelectoteca; a mentalsomatoteca; a in-

termissioteca; a verponoteca; a neopensenoteca; a recexoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Impactologia; a Gesconologia; a Verponologia; a Grafopenseno-

logia; a Conformaticologia; a Verponografologia; a Conformaticologia; a Comunicologia; a Neo-

pensenologia; a Recexologia; a Recinologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin 

eletronótica; o ser neofílico; a conscin autorreflexiva; a conscin impactável; a conscin lúcida; a is-

ca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin de 

mentalidade aberta. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o ampa-

rador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o gestor consciencial; o intermissivista; 

o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo;  

o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o dupló-

logo; o proexista; o proexólogo; o propositor de verpon; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; 

o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o ma-
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xidissidente ideológico; o neologista; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pes-

quisador; o projetor consciente; o rastreador de verpons; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; 

o verponarista; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a am-

paradora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a gestora consciencial; a intermissi-

vista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a conscienciólo-

ga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a du-

plóloga; a proexista; a proexóloga; a propositora de verpon; a reeducadora; a epicon lúcida;  

a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora exis-

tencial; a maxidissidente ideológica; a neologista; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciolo-

gista; a pesquisadora; a projetora consciente; a rastreadora de verpons; a sistemata; a tertuliana;  

a verbetóloga; a verponarista; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapi-

ens verponista; o Homo sapiens orthopensenisator; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sa-

piens semperaprendens; o Homo sapiens pangraphicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: impacto gesconológico superficial = a surpreendência perante a neover-

pon adequada ao momento evolutivo da conscin, predispondo à crise de crescimento, evolutiva, 

positiva, sadia, ainda incipiente, alavancando reciclagens existenciais, com gaps teáticos; impacto 

gesconológico profundo = a surpreendência perante a neoverpon adequada ao momento evolutivo 

da conscin, predispondo à crise de crescimento, evolutiva, positiva, sadia e definitiva, alavancan-

do reciclagens existenciais e intraconscienciais, com efeitos teáticos permanentes. 

 

Culturologia: a cultura mentalsomática; a cultura da Neoverponologia; a ultrapassa-

gem das retroculturas evolutivamente descartáveis; a cultura da interassistencialidade tarística; 

a cultura da leitura; a cultura da incessante ampliação dos dicionários cerebrais. 

 

Autopesquisologia. No âmbito da Autotrafarologia, o impacto causado pela neoverpon 

sobre a conscin pesquisadora, quando fonte de incômodo ou desconforto intraconsciencial, pode 

indiciar trafar ainda recôndito, demandando autobservações mais acuradas dentro do foco gesco-

nológico abordado, visando à correta identificação de possível patopensenidade ou cunha mental. 

Proexologia. Pela Autotraforologia, ao autobsevar-se surpreendida de maneira homeos-

tática por determinada linha de conhecimento, a conscin pode nela encontrar indicações, pistas ou 

traços de cláusulas autoproexológicas e proceder ao aprofundamento pesquisístico na respectiva 

temática verponológica. 

 

Predisposição. Sob a ótica da Interdisciplinologia, eis, por exemplo, na ordem alfabéti-

ca, 20 temas abordados em gescons conscienciológicas capazes de desencadear relativa repercus-

são mentalsomática no pesquisador lúcido e atento, homem ou mulher, apontando possível indí-

cio ou hipótese de vivência intermissivista pretérita: 

01.  Assistenciologia. 

02.  Autabnegaciologia. 

03.  Cosmoconscienciologia. 

04.  Duplologia. 

05.  Energossomatologia. 

06.  Evoluciologia. 

07.  Macrossomatologia. 

08.  Mentalsomatologia. 

09.  Multidimensiologia. 
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10.  Parageneticologia. 

11.  Parapercepciologia. 

12.  Paraprocedenciologia. 

13.  Policarmologia. 

14.  Projeciologia. 

15.  Psicossomatologia. 

16.  Ressomatologia. 

17.  Retrocogniciologia. 

18.  Seriexologia. 

19.  Taristicologia 

20.  Tenepessologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o impacto gesconológico, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Autabertismo  neopensênico:  Neopensenologia;  Homeostático. 

02.  Caloria  intelectual:  Gesconologia;  Homeostático. 

03.  Efeito  da  verpon:  Holomaturologia;  Homeostático. 

04.  Flexibilidade  cognitiva:  Multiculturologia;  Neutro. 

05.  Fonte  cognitiva:  Autocogniciologia;  Neutro. 

06.  Fonte  de  assombro:  Experimentologia;  Neutro. 

07.  Ideia  impactante:  Parapesquisologia;  Neutro. 

08.  Interação  autor-leitor:  Comunicologia;  Neutro. 

09.  Poder  da  verdade:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

10.  Preço  da  verpon:  Verponologia;  Homeostático. 

11.  Reacesso  neossináptico:  Lucidologia;  Neutro. 

12.  Ricochete  intelectivo:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

13.  Sinalizador  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

14.  Surpreendência:  Conviviologia;  Neutro. 

15.  Título  provocador:  Comunicologia;  Neutro. 

 

A  SURPREENDÊNCIA  COSMOÉTICA  DESPERTADA  PELA  

GESCON,  COM  EFEITOS  EVOLUTIVOS  E  RECICLADORES  

IMEDIATOS  NO  PESQUISADOR  PREDISPOSTO,  CHANCELA  

A  EFICÁCIA  COMUNICATIVA  DO  PROCESSO  TARÍSTICO. 
 

Questionologia. Com qual frequência você, leitor ou leitora, é surpreendido(a) pelas 

gescons do corpus da Conscienciologia? Alguma delas foi decisiva na redefinição dos próprios 

rumos existenciais? Quais foram as reciclagens desencadeadas? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Nader, Rosa; Org.; Manual de Verbetografia da Enciclopédia da Conscienciologia; apres. Dulce Daou; 

revisores Ulisses Schlosser; Erotides Louly; & Helena Araújo; 392 p.; 5 seções; 10 caps.; 21 E-mails; 464 enus.; 4 fichá-
rios; 1 foto; 18 minicurrículos; 9 tabs.; 263 verbetes chaves; 19 websites; 64 refs.; 11 webgrafias; 1 anexo; alf.; 28 x 21 

cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu; PR; 2012; página 33. 

2.  Teles, Mabel; Estilo Grafopensênico Esclarecedor; Artigo; Scriptor; Revista; Anuário; Ano 2; N. 2; 1 E-mail;  
6 enus.; 1 minicurrículo; 4 refs.; União Internacional de Escritores da Conscienciologia (UNIESCON); Foz do Iguaçu, 
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I M P A C T O T E R A P I A  
( P A R A T E R A P E U T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Impactoterapia é o processo terapêutico evoluído empregando, cosmoe-

ticamente, a verdade relativa de ponta como remédio ou técnica cirúrgica para dar o choque men-

talsomático do heterodiscernimento consciencial, racional, nas conscins misoneístas, neofóbicas, 

leitores de cabresto, componentes de algum público dirigido, constituído pelos portadores da ro-

béxis cronicificada, e liderados por personalidades anticosmoéticas, autocráticas, fanáticas, dog-

máticas, defensoras de verdades absolutas, ultrortodoxas ou fundamentalistas se julgando donas 

da verdade ou acima do bem e do mal. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo impacto procede do idioma Latim, impactus, “impelido contra”, de 

impingere, “ir de encontro a; bater contra; empurrar violentamente”. Surgiu no Século XVII.  

O vocábulo terapia vem do idioma Francês, thérapie, derivado do idioma Latim Científico, the-

rapia, e este do idioma Grego, therapeía, “cuidado; atendimento; tratamento de doentes”. Apare-

ceu em 1899. 

Sinonimologia: 1.  Assistência interconsciencial pela tares. 2.  Impactão; neofilia.  

3.  Procedimento terapêutico mentalsomático; processo extremo de heterodespertamento cons-

ciencial. 4.  Processo da reciclagem instantânea. 5.  Técnica da instalação da crise de crescimento 

evolutivo. 6.  Técnica da parafratura exposta. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 6 cognatos (neologismos) derivados do vocábu-

lo Impactoterapia: co-impactoterapeuta; impactoterapeuta; impactoterápica; impactoterápico; 

Megaimpactoterapia; Minimpactoterapia. 

Neologia. Os 3 vocábulos Impactoterapia, Minimpactoterapia e Megaimpactoterapia 

são neologismos técnicos da Paraterapeuticologia. 

Antonimologia: 1.  Assistência interconsciencial pela tacon. 2.  Neofobia; paliativismo.  

3.  Placebismo. 4.  Eufemística. 5.  Procedimento terapêutico psicossomático. 6.  Assistência in-

terconsciencial acumpliciadora. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os impactopensenes; a impactopensenidade. 

 

Fatologia: a neoverpon impactante; a provocação didática; o calculismo cosmoético;  

a cirurgia verbal; a acareação interconsciencial cosmoética; a remissão impactante ou emergen-

cial; o evento divisor de águas na existência humana; o fraturamento dos trafares; as escoriações 

morais; a vida profissional sem receio de ajudar aos outros; a vida humana sem eufemismos, 

maquilagens e fachadas; o comportamento humano sem inautenticidades e rótulos; a dosagem da 

interassistencialidade. 

 

Parafatologia: a prática do estado vibracional (EV) profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Filiologia: a neofilia. 

Holotecologia: a conscienciometroteca; a logicoteca; a criticoteca; a conscieoterapeuti-

coteca; a mentalsomatoteca; a cosmoeticoteca; a assistencioteca. 
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Interdisciplinologia: a Impactoterapia; a Impactoterapia Cosmoética; a Paraterapeutico-

logia; a Proxêmica; a Consciencioterapia; a Projecioterapia; a Experimentologia; a Autopesquiso-

logia; a Cosmoética Destrutiva; a Destrutologia; a Recexologia; a Verbaciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a personalidade neofílica. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o professor; o experimentador; o refutador;  

o conscienciólogo; o impactoterapeuta; o paraterapeuta. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a professora; a experimentadora; a refutadora;  

a consciencióloga; a impactoterapeuta; a paraterapeuta. 

 

Hominologia: o Homo sapiens impactotherapeuticus; o Homo sapiens energovibrator; 

o Homo sapiens paratherapeuta; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens neophi-

licus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens recexologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minimpactoterapia = a abertura da cortina do nicho do princípio da des-

crença no Holociclo; megaimpactoterapia = a reeducação intraconsciencial, sem persuasão, pela 

atuação do neoparadigma multidimensional e holossomático da Conscienciologia. 

 

Reação. Dentro do universo da Parapatologia, como reação inicial, instintiva, as pes-

soas, inclusive protagonistas na condição de figurantes da História Humana, fogem à defesa da 

verdade de ponta e tentam, quando possível, aniquilar – como autodefesa desesperada – os defen-

sores (homens ou mulheres) da verdade relativa notadamente quando de ponta. Eis o fato históri-

co: Sócrates (470–399 a.e.c.) e a própria dessoma imposta pela ingestão da cicuta. 

Essência. No âmbito da Intrafisicologia, a Impactoterapia é a essência da vivência da ta-

refa do esclarecimento (tares), a manifestação faltante aos praticantes, homens e mulheres, da ta-

refa da consolação (tacon). 

Heterocríticas. No contexto da Proexologia, a Impactoterapia acarreta efeitos ou retor-

nos inevitavelmente antipáticos para quem a promove, notadamente através da chuva de hetero-

críticas, em geral desarrazoadas, e a cunhagem de epítetos de toda natureza em relação à pessoa 

explicitante. Ainda assim, o recurso é especificamente recomendável a quem queira evoluir ou re-

ciclar a própria programação existencial (proéxis). 

Desensino. Pela Parapedagogiologia, a Impactoterapia é instrumento eficaz e muito útil  

à conscin lúcida, já tendo vivido serenamente algumas autorretrocognições, desensinar o ensina-

do errado em vidas humanas prévias (ou no período preparatório desta mesma existência intrafí-

sica) à frente dos seres sociais do próprio grupo evolutivo, vivendo hoje acomodados no incom-

pléxis, em parte ou em certo percentual, não raro, indiretamente, também com alguma responsabi-

lidade do retrocognitor. 

 

Juízo. Tendo em vista a Holomaturologia, é sempre inteligente aprofundar o juízo hete-

rocrítico e cosmoético, sem preconcepções, apriorismos e impulsividades quanto aos atos daquela 

conscin procedendo arduamente à Impactoterapia, pois em grande número de casos patológicos, 

cronicificados, humanos, só esta sofisticada técnica é capaz de produzir estes 4 resultados difíceis 

de se obter dentro da Interassistenciologia, em geral, e da Consciencioterapia, em particular, aqui 

dispostos na ordem funcional: 

1. Grupalidade. O desassédio complexo quando aparentemente individual, mas na ver-

dade grupal, muito mais profundo e abrangente. 
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2. Multidimensionalidade. O desassédio nesta dimensão intrafísica com repercussões 

nas dimensões extrafísicas, ao mesmo tempo, o mais frutífero e duradouro dentro do grupocarma. 

3. Funcionalidade. O desassédio simultâneo, inevitável, o único funcional, de assedia-

dos, assediadores, satélites de assediadores intraconscienciais e conseneres críticas. 

4. Complexidade. O desassédio tanto de conscins quanto de consciexes quando em con-

junto. 

 

Instrumento. Com base na Recexologia, dentre as finalidades precípuas da Impactotera-

pia destaca-se o ato de implodir os bolsões conservantistas sustentados pela fossilização cons-

ciencial e a neofobia, empregada na função de instrumento libertador eficiente das personalida-

des, nesta época do abertismo consciencial. 

Qualificação. Em relação à Intencionologia, a Impactoterapia está baseada na qualidade 

da intencionalidade da microminoria social neofílica e não na quantidade dos componentes da 

maioria social conservantista e neofóbica, mais preocupada em fazer média com os outros e na 

autodefesa econômico-financeira automimética da sobrevivência humana de milionários e milio-

nárias. 

Recin. Tais personalidades apresentam razoável dificuldade de renovação ou da vivência 

da reciclagem intraconsciencial (recin) por viverem viciadas em fazer concessões próprias de 

acumpliciamentos e compactuações anticosmoéticas, imersas frequentemente em interprisões gru-

pocármicas com raízes antigas. 

 

Advertência. Considerando a Conviviologia, certa conscin pode advertir outra, em bene-

fício desta, por exemplo, através de duas abordagens: 

1. Psicossomática. Com energias conscienciais (ECs) intrusivas, beligerantes e até rai-

vosas, derivadas do psicossoma, o paracorpo da emocionalidade, deixando a conscin em condição 

depressiva. Esta é a abordagem antitécnica do indivíduo insciente quanto à inteligência evolutiva 

(IE) ou à Evoluciologia. 

2. Mentalsomática. Com energias conscienciais pacificadoras e harmônicas, mas de ex-

trema racionalidade e maturidade, derivadas do mentalsoma, o paracorpo do autodiscernimento, 

deixando a conscin em condição de exultação renovadora. Esta é a abordagem técnica da conscin 

autoconsciente quanto à Cosmoeticologia. 

 

Interassistenciologia. Com autoridade cosmoética, conquistada pela Ficha Evolutiva 

Pessoal (FEP) rica em autovivências construtivas, a conscin promove a advertência através de 

poucas palavras ou ortopensenes, mas de fato incisivos, e o recado oportuno frutifica nos microu-

niversos conscienciais dos ouvintes, homens e mulheres, intraconsciencialmente, plantando ali as 

sementes de assimilações energéticas sadias ou da homeostase holossomática. Assim funciona  

o estresse sadio da assistência interconsciencial. 

Assédio. Sem autoridade cosmoética, recheada de autocorrupções ou patopensenes, ou-

tra conscin faz a mesma advertência, até através de mais palavras floridas e maneirosas e, por 

mais incisivo seja, o recado não frutifica nem produz impacto nos microuniversos conscienciais 

dos ouvintes, intraconsciencialmente, deixando, ao contrário, ali, os resíduos de assimilações 

energéticas doentias ou intrusivas. Assim atua o estresse doentio do assédio interconsciencial. 

 

Presença. Segundo a Comunicologia, dentro do holopensene das gestações conscienciais 

(gescons), próprias das tarefas do esclarecimento, a presença comunicativa da conscin, indepen-

dentemente do sexo, idade ou cultura, pode ser de duas categorias básicas: 

1.  Conservantismo. A presença conservadora e estagnante de quem deseja manter ou 

conservar, a todo custo, o status quo econômico-financeiro, social ou político. 

2.  Renovação. A presença renovadora, neofílica ou de mutações sadias ante a evolução 

das outras consciências. 
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Materpensene. Frente à Pensenologia, a qualidade da intenção cosmoética e o mater-

pensene sadio do holopensene pessoal são os agentes de sustentação dos efeitos das manifesta-

ções conscienciais com a Impactoterapia, na qualidade de assistência interconsciencial pela tares. 

Índice. Na área das heterocríticas nas quais o conscienciólogo (ou consciencióloga) rece-

be quanto às atividades assistenciais, a Impactoterapia se inclui entre aquelas com o índice de de-

saprovação explícita mais elevado. Tal fato indica estar o trabalho da proéxis grupal (maxiproé-

xis) renovadora prosseguindo ativo. 

Traumas. Na análise da Recexologia, se a tarefa do esclarecimento de alguém se desen-

volve sem os traumas das incompreensões das consciências neofóbicas ao derredor, tal fato indica 

estarem, ainda, os esforços assistenciais sendo ineficazes ou completamente anulados. 

Conscienciologia. Até certo ponto, a Conscienciologia se desenvolve a duras penas, com 

o realismo máximo, desde o Século XX da acirrada concorrência das ideologias máximas, e com 

o objetivo de Neociência avançada, apesar de todas as ambiguidades exigidas pela condição cons-

ciencial da multidimensionalidade na qual se assenta o processo extremo de heterodespertamento 

consciencial. 

Preço. Na visão da Descrenciologia, a vivência das verdades relativas de ponta (ver-

pons) têm preço justo a partir do embasamento da conscin no princípio da descrença. 

Altar. Sob a ótica da Impactoterapia, há críticos apressados teimando em considerar, 

sem conhecer em profundidade, a Conscienciologia como sendo mera seita moderna. Para impac-

tar, em definitivo, tais personalidades ainda inexperientes quanto às realidades conscienciológi-

cas, seja na condição de visitantes, olheiros ou patrulheiros ideológicos, foi montado no Centro de 

Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC), em Foz do Iguaçu, no Holociclo, a pedra funda-

mental da Instituição, ou o altar da idolatria, veneração ou oferendas –, ao modo de sacristia, 

congá ou nicho de adoração –, ou seja, o baixo-relevo na parede coberto com cortina, a qual, ao 

ser descerrada, expõe a entronização do banner, em letras grandes, do princípio da descrença, em 

3 idiomas, Português, Inglês e Espanhol: – “Não acredite em nada. Nem mesmo no que lhe infor-

marem aqui no CEAEC. Experimente. Tenha as suas experiências pessoais”. 

Legenda. Até hoje (Ano-base: 2006) não se encontra esta legenda afixada em nenhuma 

instituição não-conscienciocêntrica. Os gestores, em geral, a evitam igual ao Diabo ante a cruz. 

A Ciência Avançada pode falar ou ser traduzida, para melhor ser entendida, na linguagem primi-

tiva dos fanáticos. 

Maxidissidentes. Importa esclarecer o fato natural de dezenas de voluntários, voluntá-

rias, conscienciólogos e conscienciólogas serem maxidissidentes de religiões, seitas e grupos mís-

ticos, facciosos e sectários de múltiplas origens e naturezas, tanto do Brasil quanto do Exterior. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a Impactoterapia, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

1.  Autocura:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

2.  Choque  consciencial:  Holossomatologia;  Neutro. 

3.  Descrenciologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

4.  Medicamento:  Paraterapeuticologia;  Neutro. 

5.  Momento  da  megadecisão:  Recexologia;  Neutro. 

6.  Princípio  da  descrença:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

7.  Reversão  existencial:  Recexologia;  Homeostático. 
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A  IMPACTOTERAPIA  JAMAIS  PODE  SER  ESTERILIZADO-
RA,  DESENCORAJADORA  OU  MERAMENTE  ICONOCLASTA. 
HÁ  DE  SER  A  VITÓRIA  PARCIAL  E  CONTÍNUA  CONTRA  
O  OBSCURANTISMO  RECALCITRANTE  E  ONIPRESENTE. 

 

Questionologia. Você compreende exatamente a função da Impactoterapia? Já emprega  

a Impactoterapia na convivialidade diuturna? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC; 

772 p.; 80 abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísti-
cas; 2 filmografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas; 

15 tabs.; 6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo – 

Avaliação das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associa-
ção Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 19, 220, 228, 254, 325, 335, 385, 502, 542, 578, 632 e 697. 

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 31, 35, 84, 133, 134, 144, 166, 194, 200, 

207, 376, 388, 607, 639, 655, 728, 763 e 1.070. 

3.  Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525 
caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 5a Ed.; 

Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 918 e 1.006. 
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I M P A S S E    N A    P E S Q U I S A  
( A U T O P E S Q U I S O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O impasse na pesquisa é o momento evolutivo de resolução quando as in-

vestigações ficam paralisadas em função da busca racional da saída para a dificuldade ou o pro-

blema surgido inesperadamente, em geral multifacético e ainda sem qualquer solução. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo impasse vem do idioma Francês, impasse, “rua sem saída”, e por 

extensão, “situação sem saída; dificuldade sem solução”. Surgiu no Século XX. A palavra pesqui-

sa procede do idioma Espanhol, pesquisa, derivada do idioma Latim, pesquisita, de pesquisitus,  

e este de perquirere, “buscar com cuidado; procurar por toda parte; informar-se; inquirir; pergun-

tar; indagar profundamente”. Apareceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Dilema pesquisístico. 2.  Dificuldade investigativa. 

Neologia. As 3 expressões compostas impasse na pesquisa, minimpasse na pesquisa  

e megaimpasse na pesquisa são neologismos técnicos da Autopesquisologia. 

Antonimologia: 1.  Destravamento na pesquisa. 2.  Pesquisa em andamento. 3.  Investi-

gação desembaraçada. 

Estrangeirismologia: o breakthrough pesquisístico. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente da associação de 

ideias. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Quem pes-

quisa, encontra. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; 

os hiperpensenes; a hiperpensenidade; os parapensenes; a parapensenidade. 

 

Fatologia: o impasse na pesquisa; o empecilho inesperado nas pesquisas; o gargalo ope-

racional; o travão nas investigações; a incerteza; o dilema; a dúvida; a tergiversação; o enigma;  

o período de reflexão mais profunda; o descortino da pesquisa; a discussão do assunto; a questão 

técnica; o problema econômico; a pendência pessoal; o nível das investigações; a catálise experi-

mental; o estado dilemático; o abortamento da pesquisa; a sondagem minuciosa das contingên-

cias; os levantamentos; as verificações; a identificação do nó górdio; a avaliação racional do buzí-

lis; a estimativa dos prejuízos; a eliminação dos excessos; a equação; o tirateima técnico; as neoa-

bordagens; os resgates; a encruzilhada dos trabalhos; a persistência; a omissuper; a perseverança; 

a constância; as recuperações; o ato de ultrapassar o gargalo; o destravamento pesquisístico;  

o acabamento da obra; o novo patamar; a ampla reciclagem; a revisão finalíssima; a produção de 

conhecimentos. 

 

Parafatologia: as inspirações de origem parapsíquica. 

 

III.  Detalhismo 

 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Ciência. 

Enumerologia: o quem do impasse; a causa do impasse; o onde do impasse; o quando 

do impasse; a finalidade do impasse; o como do impasse; o quanto do impasse. 

Holotecologia: a pesquisoteca; a problematicoteca; a ciencioteca; a criativoteca; a heu-

risticoteca; a metodoteca. 
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Interdisciplinologia: a Autopesquisologia; a Experimentologia; a Tematologia; a Argu-

mentologia; a Confrontologia; a Metodologia; a Recexologia; a Mentalsomatologia; a Determino-

logia; a Holomaturologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: o ser interassistencial; a pessoa autorganizada. 

 

Masculinologia: o pesquisador; o sistemata; os colaboradores; os colegas; o autodecisor; 

o reeducador; o escritor; o intelectual; o reciclante existencial; o maxidissidente ideológico. 

 

Femininologia: a pesquisadora; a sistemata; as colaboradoras; as colegas; a autodeciso-

ra; a reeducadora; a escritora; a intelectual; a reciclante existencial; a maxidissidente ideológica. 

 

Hominologia: o Homo sapiens perquisitor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minimpasse na pesquisa = o desentendimento técnico temporário entre 

os participantes da equipe; megaimpasse na pesquisa = a perda, por dessoma inesperada, de parti-

cipante ativo da equipe técnica. 

 

Problematicologia. No contexto da Teaticologia, não se pode esquecer o fato indiscutí-

vel de a pesquisa, em si, já ser o primeiro e maior problema. O impasse é tão somente problema 

ulterior ou sobreposto, dependendo de longa série de considerações e providências, por exemplo, 

estas 15, dispostas na ordem alfabética: 

01.  Aspectos conscienciais. 

02.  Aspectos extrafísicos. 

03.  Aspectos humanos. 

04.  Condições cronicificadas. 

05.  Condições paradigmáticas. 

06.  Grande problema. 

07.  Interrogações suscitadas. 

08.  Pequeno problema. 

09.  Princípios feridos. 

10.  Propostas apresentadas. 

11.  Questões ecológicas. 

12.  Questões políticas. 

13.  Questões teoréticas. 

14.  Solução: ou resoluções. 

15.  Verpons: ou verdades relativas de ponta. 

 

Dissecciologia. Considerando o universo da Autopesquisologia, eis, por exemplo, na or-

dem funcional, 14 questões em geral pertinentes para a dissecção do impasse da pesquisa ou ex-

perimento do pesquisador ou pesquisadora, em geral: 

01.  Identificação do problema. 

02.  Exposição do problema. 

03.  Diagnóstico da extensão do problema. 

04.  Consequências do problema. 

05.  Impacto da pressão dos fatos. 

06.  Neo-hipóteses técnicas viáveis. 

07.  Mudança do modelo. 

08.  Recursos disponíveis. 
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09.  Aspectos econômico-financeiros. 

10.  Aspectos morais ou cosmoéticos. 

11.  Dificuldade de pessoal. 

12.  Ajustes possíveis no contexto. 

13.  Neoperspectivas aos trabalhos. 

14.  Neoprocedimentos metódicos. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o impasse na pesquisa, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

1.  Aprofundamento  da  pesquisa:  Experimentologia;  Neutro. 

2.  Complicador:  Experimentologia;  Neutro. 

3.  Detalhismo:  Experimentologia;  Homeostático. 

4.  Experiência  compartilhada:  Experimentologia;  Neutro. 

5.  Fato  contrário:  Fatuística;  Neutro. 

6.  Gargalo  operacional:  Experimentologia;  Homeostático. 

7.  Limite  da  pesquisa:  Experimentologia;  Neutro. 

 

PERANTE  O  IMPASSE  EM  QUALQUER  PESQUISA   
O  IDEAL  É  BUSCAR,  SEM  DEMORA,  A  SOLUÇÃO  EMER-
GENCIAL,  MAS  CIENTÍFICA,  CONSCIENTE,  PONDERADA, 
GRUPOCÁRMICA,  INTERASSISTENCIAL  E  COSMOÉTICA. 

 

Questionologia. Você já enfrentou algum tipo de impasse nas pesquisas da consciência? 

De qual tipo? 
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I M P E D I M E N T O    A O    E S T A D O    V I B R A C I O N A L  
( E N E R G O S S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O impedimento ao estado vibracional (EV) é o ato ou efeito de impedir ou 

obstruir a instalação da condição técnica de dinamização máxima das energias do holochacra, ou 

energossoma, por meio da impulsão da vontade e Parametodologia específica, a fim de manter  

a Paraprofilaxia na autovivência cosmoética e evolutiva da consciência. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. A palavra impedimento vem do idioma Latim, impedimentum, “dificuldade; 

embaraço; obstáculo”, do verbo impedire, “não deixar andar; travar; prender”, composto pelo pre-

fixo in, “negação; privação”, e pelo vocábulo pedis, “pé”. Apareceu no Século XIV. O termo es-

tado deriva do idioma Latim, status, “modo de estar; posição; situação; condição”. Surgiu no Sé-

culo XIII. O vocábulo vibracional procede também do idioma Latim, vibrare, “vibrar; agitar”.  

A palavra vibrar apareceu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Impedição do estado vibracional. 2.  Obstáculo ao EV. 3.  Embaraço 

ao EV. 4.  Bloqueio da circulação de ECs. 5.  Represamento das ECs. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 11 cognatos derivados do vocábulo impedimen-

to: impedição; impedida; impedido; impedidor; impediência; impediente; impedimenta; impedir; 

impeditiva; impeditividade; impeditivo. 

Neologia. As 3 expressões compostas impedimento ao estado vibracional, impedimento 

ao estado vibracional mínimo e impedimento ao estado vibracional máximo são neologismos téc-

nicos da Energossomatologia. 

Antonimologia: 1.  Desimpedimento ao estado vibracional. 2.  Desobstrução ao EV.  

3.  Desembaraço ao EV. 4.  Autodomínio do EV. 5.  Prestimosidade energética. 6.  Desobstrução 

da circulação das ECs. 

Estrangeirismologia: o antagonismo yin / yang; o breakthrough bioenergético. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto às energias conscienciais (ECs) pessoais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Energossomatologia; os ortopensenes; a orto-

pensenidade. 

 

Fatologia: as autodefesas existenciais. 

 

Parafatologia: o impedimento ao estado vibracional; o estado vibracional profilático; 

o autassédio nos impedimentos ao EV; o heterassédio nos impedimentos ao EV; as correntes de 

força; as trilhas energéticas; os banhos energéticos; as 40 manobras fundamentais com as ECs; 

a perda da catarse energética; o fechamento do caminho evolutivo; a amarração energética negati-

va; os chacras; o energossoma; o perdularismo evolutivo de quem não pratica o EV; a sinalética 

energética e parapsíquica pessoal; a Central Extrafísica de Energia (CEE); a mobilização básica 

de energias (MBE); as ECs antipáticas; a soltura energossômica; a dimener; a catálise da força 

presencial pelo EV; o mentalsoma superaquecido pelo EV; a limpeza das ECs gravitantes; a auto-

vigilância energética ininterrupta; a instalação das práticas da tenepes; a instalação da ofiex 

pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio de causa e efeito; o princípio da fartura das ECs. 
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Tecnologia: a técnica do estado vibracional; a técnica do arco voltaico craniochacral. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional. 

Efeitologia: os efeitos benéficos do EV; os efeitos instantâneos do EV; os efeitos bené-

ficos ulteriores ao EV; os efeitos fisiológicos e parafisiológicos óbvios à conscin lúcida; os efeitos 

homeostáticos do EV; os efeitos multiplicadores positivos do EV. 

Binomiologia: o binômio consciência-EC; o binômio EV–sensitividade ectoplasta; o bi-

nômio efeito do EV–efeito Hulk. 

Interaciologia: a interação consciência-energia; a interação energia-matéria. 

Trinomiologia: o trinômio energia-simpatia-alegria; o trinômio causa-efeito-solução. 

Polinomiologia: o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma. 

Antagonismologia: o antagonismo assim / desassim; o antagonismo ausência energéti-

ca / EV atuante; o antagonismo efeito colateral positivo / efeito colateral negativo; o antagonis-

mo ECs ativas / ECs passivas; o antagonismo dependência energética / independência energéti-

ca; o antagonismo fartura energética / escassez energética; o antagonismo pessoa aberta / pes-

soa fechada. 

Filiologia: a energofilia. 

Holotecologia: a energossomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Energossomatologia; a Bioenergética; a Extrafisicologia; a Para-

percepciologia; a Paratecnologia; a Autopesquisologia; a Consciencioterapia; a Harmoniologia;  

a Sinergeticologia; a Interassistenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin vulgar; a isca humana inconsciente. 

 

Masculinologia: o compassageiro evolutivo; o evoluciente; o pré-serenão vulgar. 

 

Femininologia: a compassageira evolutiva; a evoluciente; a pré-serenona vulgar. 

 

Hominologia: o Homo sapiens energoimpeditor; o Homo sapiens energossomaticus;  

o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens paraperceptivus; o Homo sapiens energoexposi-

tor; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens orthopensenicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: impedimento ao estado vibracional mínimo = o da pessoa ainda com as 

reações do medo primário quanto às ECs; impedimento ao estado vibracional máximo = o da pes-

soa completamente desconhecedora da prática do EV. 

 

Condições. Longa série de condições impedem a consciência de alcançar o domínio ma-

duro do próprio estado vibracional. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 30 impedimentos 

à instalação fácil, a qualquer momento, do EV autodefensivo e profilático pela consciência intra-

física: 

01.  Assédios perturbadores: continuados, de consciexes semiconscientes e enfermas. 

02.  Autobcecações: ideias fixas ou monoideísmos repressores à consciência. 

03.  Autossugestão: bloqueadora das ECs gerais relativas ao esplenicochacra. 

04.  Bloqueio energético: cronicificado e específico de determinado chacra. 

05.  Carência afetiva: permanente e estagnadora das ECs no cardiochacra. 

06.  Carência intelectual: permanente e bloqueadora das ECs do coronochacra. 

07.  Carência sexual: permanente e bloqueadora das ECs do sexochacra (radical). 

08.  Depressão psicológica: mais potente ante a própria força da vontade pessoal. 

09.  Desassimilações energéticas: pessoais, permanecendo sempre malresolvidas. 

10.  Descompensação energética: específica de determinada área ou sistema do soma. 
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11.  Desconcentração mental: como mau hábito ou trafar desmotivador pessoal. 

12.  Descontrole emocional: impaciência, carência afetiva, desconcentração e atenção 

saltuária. 

13.  Desmotivação: por indisciplina pessoal, carência intelectual ou preguiça mental 

cronicificada. 

14.  Desorganização consciencial: generalizada na existência multidimensional. 

15.  Dificuldade na expansão: da fluência livre e intensa das próprias ECs. 

16.  Embaraço na produção: do experimento consigo mesmo sem quaisquer muletas. 

17.  Falta de flexibilidade holochacral: ou estar apático, fora da fôrma energética. 

18.  Hetero-hipnose: procedente de companhia intrafísica ainda não identificada. 

19.  Inconstância: dispersividade nas práticas bioenergéticas diuturnas. 

20.  Indefinição pessoal: primária, quanto ao emprego sadio e constante das ECs. 

21.  Ingestão de alimentos: em excesso ou bulimia, com bloqueio das ECs do umbilico-

chacra. 

22.  Insegurança pessoal: quanto às coisas e fatos novos na existência intrafísica. 

23.  Intoxicação: cronicificada pelo hábito vicioso de fumar (tabagismo). 

24.  Medo: ou autoderrotismo neófobo e cronicificado a respeito dos fatos novos. 

25.  Misoneísmo: neofobia ou o choque do futuro quanto às ECs e o parapsiquismo. 

26.  Predisposição energética: pessoal, a acidentes intrafísicos e conscienciais. 

27.  Prisão sacralizadora: pessoal e cega a determinada doutrina, fé ou crença irra-

cional. 

28.  Uso pessoal: rotineiro, de drogas alucinógenas pesadas ou mesmo leves. 

29.  Vitimização: condicionada ao parceiro, ou parceira, de existência intrafísica. 

30.  Vontade débil: na gestação de pensenes magnos no dia a dia multidimensional. 

 

Teste. Você já domina todos estes impedimentos e instala o EV razoável em você mes-

mo? O minuto fumando cigarro equivale a 1 minuto a menos de vida humana. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o impedimento ao estado vibracional, indicados para  

a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens 

interessados: 

01.  Abordagem  bioenergética:  Energossomatologia;  Neutro. 

02.  Abuso  das  energias  conscienciais:  Energossomatologia;  Nosográfico. 

03.  Acoplador  energético:  Energossomatologia;  Homeostático. 

04.  Ausência  energética:  Energossomatologia;  Neutro. 

05.  Autodefesa  energética:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 

06.  Autodiscernimento  energético:  Energossomatologia;  Homeostático. 

07.  Cipriene:  Energossomatologia;  Homeostático. 

08.  Dimener:  Energossomatologia;  Neutro. 

09.  Efeito  do  estado  vibracional:  Energossomatologia;  Homeostático. 

10.  Estado  vibracional:  Energossomatologia;  Homeostático. 

11.  Primener:  Energossomatologia;  Homeostático. 

12.  Trilha  energética:  Intrafisicologia;  Neutro. 
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O  DESLEIXO  QUANTO  AOS  IMPEDIMENTOS  À  INSTALA-
ÇÃO  DO  EV  PESSOAL  É  MEGAPREJUÍZO  BÁSICO  PARA  

TODA  CONSCIN  QUANDO  MAIS  LÚCIDA  E  BUSCADORA  

DA  EVOLUÇÃO  COSMOÉTICA  E  INTERASSISTENCIAL. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda permite algum tipo de impedimento à prá-

tica pessoal do EV? Em quais circunstâncias? 
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I M P E R F E C T I V I D A D E  
( H O L O M A T U R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A imperfectividade é a qualidade, estado ou condição de imperfeito, ou da 

imperfeição, aquilo ainda por terminar, inacabado, incompleto ou insuficiente. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O prefixo in procede do idioma Latim, in, “privação; negação”. O termo 

perfectivo deriva também do idioma Latim, perfectivus, “que acaba; que conclui completamente”, 

de perficere, “fazer inteiramente; terminar; aperfeiçoar”. Surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Imperfectibilidade. 2.  Defeito; deficiência; desvirtude; imperfeição; 

falha; fraqueza. 3.  Desacerto; erro; incorreção. 4.  Corrupção. 5.  Incompletude. 6.  Trafarismo. 

Neologia. As 3 expressões compostas miniperfectividade, maxiperfectividade e mega-

perfectividade são neologismos técnicos da Holomaturologia. 

Antonimologia: 1.  Perfectividade. 2.  Perfectibilidade; perfeição. 3.  Virtude. 4.  Acer-

to; correção. 5.  Incorruptibilidade. 6.  Completude. 7.  Traforismo. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os patopensenes; a patopensenidade; os nosopensenes; a nosopenseni-

dade. 

 

Fatologia: a imperfectividade; a imperfectividade humana; a imperfectividade somática; 

a imperfectividade moral; a imperfectividade intelectual; a imperfectividade social; a imperfectivi-

dade operacional; os sinais da imperfeição; a incompletude; a impermanência; a disfuncionalida-

de; a falta de primor; o caráter e o grau do megatrafar pessoal; a tara pessoal; a carência evoluti-

va; a marginália; a consagração doentia de determinada imperfeição; a imperfeição dos sentimen-

tos; a contradição da imperfectividade; a imperfeição do poder; a indeterminação da imperfectivi-

dade; a imagem exata da imperfectividade; a morfologia da imperfectividade; o valor da exatidão 

dos conceitos; a busca racional dos melhoramentos pessoais; a compreensão da imperfectividade 

dos outros; a imperfeição alterável; a qualificação perfectiva / imperfectiva intraconsciencial;  

a quantificação episódica / iterativa cronêmica. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Enumerologia: a imperfeição; a impureza; o defeito; a deficiência; a incorreção; o tra-

far; o megatrafar; a inveja; o ciúme; a desonestidade; a amoralidade; o ansiosismo; o vício; a au-

toincoerência; o autassédio; a autocorrupção; a autodesorganização; a autoinsegurança; o cinis-

mo; a conflituosidade; a crueldade; a ilogicidade; a insensatez; a truculência. 

Enumerologia: o ato de apelar para a ignorância; o ato de apertar a cravelha; o ato de 

forçar a barra; o ato de botar para quebrar; o ato de encostar na parede; o ato de exigir satisfação; 

o ato de tirar o couro. 

Binomiologia: o binômio assimetria-perfectividade; o binômio admiração-discordância. 

Crescendologia: o crescendo exigências-concessões. 

Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA). 

Holotecologia: a qualitoteca. 

Interdisciplinologia: a Holomaturologia; a Intrafisicologia; a Evoluciologia; a Criterio-

logia; a Cosmoeticologia; a Intencionologia; a Assediologia; a Deficienciologia; a Eficienciolo-
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gia; a Autopesquisologia; a Liberologia; a Recexologia; a Autoconscienciometrologia; a Cons-

ciencioterapia; a Interprisiologia; a Transmigraciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consréu transmigrável; a consréu ressomada; a isca humana inconsciente. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o minidissidente; o criminoso; o embusteiro;  

o encrenqueiro; o omissivo; o frustrado; o charlatão; o reciclante. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a minidissidente; a criminosa; a embusteira; a en-

crenqueira; a omissiva; o frustrada; a charlatã; a reciclante. 

 

Hominologia: o Homo sapiens imperfectus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minimperfectividade = a qualidade doentia do ato da conscin pensar mal 

de alguém continuamente, carregando a autopensenidade no sen com emoções negativas; maxim-

perfectividade = a qualidade doentia do ato da conscin se queixar, se lamuriar, alimentar mágoa 

ou ressentimento duradouro a respeito de alguém; megaimperfectividade = a qualidade doentia do 

ato da conscin urdir, minuciosamente, a eliminação de alguém ou a perpetração e execução do 

crime indefensável do homicídio deliberado. 

 

Caracterologia. Conforme os princípios da Conscienciometrologia, eis, por exemplo, na 

ordem alfabética, além de muitas outras, 10 facetas da imperfectividade atuando com as consciên-

cias, ou pelas consciências, e dignas de atenção: 

01.  Absolutismo: o agravante da extensão e profundidade da imperfectividade abran-

gente, nociva, absoluta. 

02.  Autocracia: o autoconsentimento da idolatria a si mesmo, por exemplo, do populis-

mo do ditador. 

03.  Belicismo: a glória patológica urbi et orbi do heroísmo belicista, nacionalista ou su-

pranacional. 

04.  Hermenêutica: a distinção aspectual, lógica, razoável e polimática quanto ao anta-

gonismo perfectividade / imperfectividade. 

05.  Holomaturologia: a autoconsciência difícil e trabalhosa da imperfectividade extre-

ma do megassediador intra ou extrafísico. 

06.  Mitologia: a profusão dos mitos, folclores e infantilidades da perfeição embasando 

as múltiplas linhas do conhecimento humano. 

07.  Psicossomatologia: o amor errado, pessoal ou grupal, dedicado a alguma imperfei-

ção óbvia, em si. 

08.  Relativismo: o atenuante da superficialidade da imperfectividade quando pontual, 

menos nociva, relativa. 

09.  Seriexologia: as imperfeições pessoais, milenares, inalteradas, mantidas de vida em 

vida humana sem as reciclagens competentes. 

10.  Transmigraciologia: a imperfectividade gerando a transmigração extrafísica inter-

planetária da consciex regressiva. 

 

Imperfecciolândia. Sob a ótica da Holomaturologia, a vinda à existência intrafísica  

é a viagem da consciência de braços dados com a imperfectividade, a companhia básica de todos 

os momentos (Cronêmica) e de todos os holopensenes ou ambientes (Proxêmica). A vida humana 

se desenvolve na Deficienciolândia ou na Imperfecciolândia. Aí começam os desafios pessoais. 
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Adaptaciologia. Segundo a Intrafisicologia, apesar dos pesares, a falta do paraíso terres-

tre não é motivo para desespero nem revolta. Afinal, em razão das próprias imperfeições pessoais, 

cada conscin tem condições adequadas ideais para viver aqui, pois cada qual pode se adaptar mais 

ou menos bem à vida humana. Ainda não estamos preparados e aptos para o holopensene de alta 

qualificação evolutiva. Aliás, viemos, aqui, justamente para essa preparação ou objetivando suprir 

tal deficiência intra e e extraconsciencial. 

Princípio. Na análise da Cosmoeticologia, nesse ponto, vale o princípio do relaxe  

e aproveite para ser empregado na vida intrafísica, se soubermos aplicar, nas automanifestações 

pensênicas, o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Interassistenciologia. Considerando o universo da Evoluciologia, os próprios evolució-

logos e amparadores extrafísicos entendem profundamente as miríades de imperfeições ínsitas  

a esta dimensão existencial. Em razão disso, empregam imensa compreensão para com todas as 

personalidades humanas, evoluindo entre a evitação da leniência, ou do acumpliciamento na in-

terprisão grupocármica (Interprisiologia) e a evitação do estupro evolutivo em todas as ações in-

terpessoais, interconscienciais e interassistenciais (Interassistenciologia). Nem tanto ao mar e nem 

tanto à terra. Nem generosidade corruptora, nem comparsaria antievolutiva, mas assistência recí-

proca, eis o princípio da convivialidade sadia. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a imperfectividade, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

1.  Acrasia:  Experimentologia;  Nosográfico. 

2.  Alucinação:  Parapercepciologia;  Nosográfico. 

3.  Antilogismo:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

4.  Autassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

5.  Envelhecimento:  Somatologia;  Neutro. 

6.  Intermissivista  inadaptado:  Parapatologia;  Nosográfico. 

7.  Relevalidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

 

A  CONSCIN  IDEAL  É  QUEM  TEM  SENSO  DE  HUMANI-
DADE  E  SABE  CONVIVER  BUSCANDO  SE  LIBERTAR  DA  

IMPERFEIÇÃO.  QUEM  EXIGE  PERFEIÇÃO  EM  TUDO,  VI-  
VE  ALIMENTANDO  A  PATOLOGIA  DO  PERFECCIONISMO. 

 

Questionologia. Qual reação você mantém ante a imperfectividade? Você ainda sofre de 

algum tipo de melindre ou susceptibilidade? 
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I M P E R T U R B A B I L I D A D E  
( H O M E O S T A T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A imperturbabilidade é a condição, qualidade, atitude ou estado da conscin 

lúcida, serena, tranquila, eutímica, ortocentrada, autoconsciente e inabalável, se sentindo intra  

e extrafisicamente em harmonia plena e estável com as consciências, ou compassageiros evolu-

tivos, e com os fluxos das realidades do Cosmos. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. 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; por em grande desordem; amotinar; confun-

dir; 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 impertur-

bável e imperturbabilidade surgiram no Século XVII. 

Sinonimologia: 01.  Autossatisfação. 02.  Anticonflitividade; inabalabilidade. 03.  Me-

gaeuforização. 04.  Ataraxia; eutimia. 05.  Ortocentralidade. 06.  Eucentralidade. 07.  Automega-

focalidade. 08.  Megaintencionalidade. 09.  Conscienciocentralidade. 10.  Automegatraforologia. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 16 cognatos derivados do vocábulo perturba-

ção: imperturbabilidade; imperturbada; imperturbado; imperturbável; perturbabilidade;  pertur-

bacional; perturbada; perturbado; perturbador; perturbadora; perturbante; perturbar; perturba-

tiva; perturbativo; perturbatório; perturbável. 

Neologia. As 3 expressões compostas imperturbabilidade egocármica, imperturbabili-

dade grupocármica e imperturbabilidade policármica são neologismos técnicos da Homeostati-

cologia. 

Antonimologia: 01.  Perturbabilidade. 02.  Autoconflitividade. 03.  Autapoquentação. 

04.  Ansiosismo. 05.  Vulgaridade. 06.  Ociopensenidade. 07.  Entropopensenidade. 08.  Morbo-

pensenidade. 09.  Automegatrafarologia. 10.  Drama de consciência; melin. 

Estrangeirismologia: a awareness evolutiva; o personal best; o nec plus ultra evoluti-

vo; a virtude do strong profile; o continuum evolutivo; a vivência full time da interassistencialida-

de; o Cosmocognitarium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturescência e à hiperacuidade da automegaeuforização. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da determinação evolutiva cosmoética; a higieni-

zação holopensênica pessoal; o autocontrole do fluxo pensênico; a primazia do pen na autopen-

senização; a linearidade autopensênica teática da conscin lúcida; a imperturbabilidade holopen-

sênica, razoável e predominante, alcançada na condição da autodesperticidade. 

 

Fatologia: a imperturbabilidade; o domínio razoável do sistema nervoso periférico;  

o convívio sadio com a adrenalina; a imperturbabilidade pessoal perante os percalços inerentes  

à intrafisicalidade; as autoconvicções evolutivas serenas; a tranquilidade inabalável; a compatibi-

lidade da conscin com o automegafoco existencial; a imperturbabilidade no rumo certo da autevo-

lução; o alto nível de coerência da conscin imperturbável; o eixo vital do continuísmo existencial 

correto; a Higiene Consciencial; a bagagem casuística minimizando possíveis surpreendências;  

a compreensibilidade atilada e realística dos contextos vivenciais; a desdramatização das mazelas 

da vida diária; a confiança na capacidade de autorresolutividade dos problemas cotidianos; a inde-

pendência intraconsciencial perante a opinião pública; a base acolhedora de relações afetivas sóli-

das; a prontidão autodesassediadora; a incolumidade pessoal; a autocosmovisão prioritária do ego 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

12351 

interassistencial; a condição do ineditismo ou raridade ainda acompanhando a imperturbabilidade 

consciencial no Terceiro Milênio na Terra. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; a autocompreensão da dinâmica consciencial multidimensional;  

o monopólio autoconsciente da influência do paracérebro sadio; a vivência da autoconscientiza-

ção multidimensional (AM); a tranquilidade advinda da autoconectividade com a extrafisicalida-

de evoluída; o cumprimento dos compromissos firmados durante o Curso Intermissivo (CI) pré- 

-ressomático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo vontade inquebrantável–senso de dever tarístico; o si-

nergismo automotivação interassistencial–brio cosmoético; o sinergismo autoparaperceptibilida-

de atilada–autocomprometimento proexológico; o sinergismo volição-intenção-realização; o si-

nergismo das minipeças corretamente encaixadas às funções do Maximecanismo Multidimensio-

nal Interassistencial; o sinergismo autorganização ideativa–racionalidade máxima–holopensene 

do discernimento; o sinergismo catalítico da autovivência cosmoética da interassistencialidade;  

o sinergismo dos acertos evolutivos; o sinergismo evolutivo da autoverbação. 

Principiologia: o princípio da descrença somente vivido plenamente a partir do paracor-

po do autodiscernimento; o princípio do Universo estar sob controle inteligente; o princípio filo-

sófico antigo da coragem para mudar o mutável, paciência para aceitar o imutável e sabedoria 

para diferenciar as duas condições; o princípio do megafoco mentalsomático; o princípio tarísti-

co do autesclarecimento; o princípio da perseverança autopesquisística; o princípio da autodis-

ciplina evolutiva; o princípio da qualificação da quantidade; o princípio fundamental da acuida-

de nas priorizações; o princípio da autocrítica cosmoética; o princípio da autodesassedialidade. 

Codigologia: o código de etiqueta social; o código pessoal de priorização evolutiva;  

a incorruptibilidade do código pessoal de Cosmoética (CPC); o código de valores pessoais; o  có-

digo duplista de Cosmoética (CDC); o respeito ao código grupal de Cosmoética (CGC); o código 

de Ética Profissional; o código de conduta da conscin projetora consciente. 

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 holossomá-

tica. 

Voluntariologia: a Interculturologia do voluntariado; a coexistência cultural no volun-

tariado; 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 in-

terconsciencial; 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 autorganização; o laboratório conscienciológico Serenarium;  

o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV). 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível dos Recexolo-

gistas; o Colégio Invisível dos Proexólogos; o Colégio Invisível dos Tenepessistas; o Colégio In-

visível dos Epicons; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível dos Paradireitó-

logos; o Colégio Invisível dos Serenões. 
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Efeitologia: os efeitos das autocríticas profundas; o efeito halo dos conhecimentos ge-

neralistas; o efeito escudo antiassédio da benignopensenidade; o efeito da racionalidade do men-

talsoma sobre o psicossoma; o efeito da pensenização cosmovisiológica continuada na soltura 

mentalsomática; os efeitos físicos do parapsiquismo; o efeito Hulk; o efeito reconfortante da rede 

de paramizades homeostáticas. 

Neossinapsologia: a criação das neossinapses evolutivas; as neossinapses dos cons 

magnos geradas pelas neoverpons; as neossinapses acrescentando neoconteúdos à autoconscien-

cialidade; a fixação das neossinapses intermissivas básicas; a catálise das neossinapses consis-

tentes; as paraneossinapses geradas pelo autoparapsiquismo; as neossinapses geradas pela pro-

jetabilidade lúcida (PL); a necessidade das neossinapses depurativas na condição da autoimper-

turbabilidade. 

Ciclologia: o ciclo teoria-autovivência; o ciclo rotina útil–reciclagem ininterrupta; o ci-

clo da reeducação das condutas pessoais; o ciclo priorização-repriorização; o ciclo multiexisten-

cial pessoal (CMP) da atividade interassistencial; o ciclo de neoideias dos extrapolacionismos 

parapsíquicos; o ciclo investigação-reflexão; o ciclo rotina útil–reciclagem ininterrupta; o ciclo 

de neoideias; a teática do ciclo assim-desassim; a proatividade responsável no ciclo erro-retrata-

ção-acerto. 

Enumerologia: a imperturbabilidade da intenção essencial; a imperturbabilidade do 

materpensene pessoal; a imperturbabilidade da intraconsciencialidade; a imperturbabilidade da 

vontade inquebrantável; a imperturbabilidade da autoconcentração equilibrada; a imperturbabili-

dade da autopercepciologia; a imperturbabilidade da inteligência evolutiva (IE). O autodomínio 

somático; o autodomínio subcerebral; o autodomínio emocional; o autodomínio energético; o au-

todomínio pensênico; o autodomínio consciencial; o autodomínio existencial. 

Binomiologia: o binômio autonomia-igualitarismo; o binômio paradireito-paradever;  

o binômio vontade-decisão; o binômio relevância-premência; o binômio tenacidade-praticidade;  

o binômio autolucidez-autodiscernimento; o binômio projeciológico autolucidez-rememoração;  

o binômio dinamismo-automanutenção; o binômio admiração-discordância; o binômio autoim-

perdoamento-heteroperdoamento; a anticonflitividade evidenciada no binômio paz íntima–sono 

tranquilo; a interassistencialidade madura evidenciada no binômio abordabilidade-imperturbabi-

lidade. 

Interaciologia: a interação autovalores–metas pessoais; a interação prioridade pessoal 

(autoprioridade)–prioridade grupal (grupoprioridade); a interação autexperimentação-autorrefle-

xão-autocriticidade; a interação retrocérebro emissor–neocérebro receptor; a interação cosmo-

visão-megafoco; a interação Fatuística-Parafatuística; a interação minifluxo contínuo da auto-

consciência–megafluxo contínuo do Cosmos; a interação imperturbabilidade intraconsciencial– 

–autoconfiança paraperceptiva. 

Crescendologia: o crescendo (polinômio) euforin-primener-cipriene-extrapolacionis-

mo; o crescendo monovisão-cosmovisão; o crescendo indícios multiexistenciais–confirmações 

acumuladas–certezas relativas; o crescendo temperança-prioridade; o crescendo completismos 

diários–completismo existencial; o crescendo autonomia-megafraternidade; o crescendo respon-

sabilidade-automotivação; o crescendo evolutivo singular no grau de imperturbabilidade intra-

consciencial. 

Trinomiologia: o trinômio da hiperacuidade concentração mental–atenção fixada– 

–lucidez maior; o trinômio técnica do detalhismo–técnica da exaustividade–técnica da circulari-

dade; o trinômio inexcitabilidade-inabalabilidade-imperturbabilidade; o trinômio autodomínio-

autoconfiança-autossuficiência; o trinômio analisar-classificar-avaliar; o trinômio parapesqui-

sas-paratécnicas-parachados; o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio leitura-refle-

xão-escrita; a incúria quanto ao trinômio casa-corpo–casa-moradia–casa-máquina (computador; 

automóvel; celular); o trinômio holofilosófico senso universalista–senso maxifraterno–senso cos-

moético. 

Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalso-

ma; o polinômio físico água-terra-fogo-ar; o polinômio sensório forma-cor-som-tato; o polinô-

mio cronêmico manhã-tarde-noite-madrugada; o polinômio sazonal primavera-verão-outono-in-
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verno; o polinômio racionalidade-eficácia-produtividade-evolutividade; o polinômio autexperi-

mentação-autochecagem-autorreflexão-autorreciclagem; o polinômio vontade firme–intenção 

cosmoética–coragem evolutiva–paciência interconsciencial. 

Antagonismologia: o antagonismo autodeterminação / autovacilação; o antagonismo 

autodeterminação / heterodeterminação; o antagonismo ato individual / ato coletivo; o antago-

nismo ato calculado / ato irrefletido; o antagonismo ato paracerebral / ato subcerebral; o anta-

gonismo ato intrafísico / ato extrafísico; o antagonismo ato assistencial / ato doloso; o antago-

nismo ato evolutivo / ato interpresidiário. 

Paradoxologia: o paradoxo consciência permanente–soma fugaz; o paradoxo de encon-

trarem-se disponíveis para muitos as verdades captadas por poucos; o paradoxo da simplifica-

ção da complexificação; o paradoxo da análise para a síntese; o paradoxo da simplicidade com-

posta; o paradoxo da disciplina trazer liberdade; o paradoxo da normalização da forma propi-

ciar 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 evo-

luciocracia; a conscienciocracia; a paradireitocracia. 

Legislogia: a lei universal da compensação objetivando o equilíbrio geral; a lei natural 

de neutralização dos excessos; a lei de ação e reação; a lei da atração dos opostos; a lei da atra-

ção dos afins; a lei do esforço máximo na consecução da autoproéxis; o primado das leis racio-

nais da Proexologia. 

Filiologia: a fenomenofilia; a parafenomenofilia; a neofilia; a energofilia; a parapsico-

filia; a interassistenciofilia; a evoluciofilia. 

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 mentalsoma-

toteca; a experimentoteca; a cosmoconsciencioteca. 

Interdisciplinologia: a Homeostaticologia; a Holomaturologia; a Autodiscernimentolo-

gia; a Autocogniciologia; a Lucidologia; a Mentalsomatologia; a Autocoerenciologia; a Evolucio-

logia; a Perspectivologia; a Interassistenciologia; a Autoproexologia; a Ofiexologia; a Autodes-

pertologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista; a conscin dominadora da adrenalina. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 
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Hominologia: o Homo sapiens imperturbabilis; o Homo sapiens euthymicus; o Homo 

sapiens harmonicus; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens 

aequilibratus; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens cons-

cientiologus; o Homo sapiens biophilicus; o Homo sapiens serenissimus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: imperturbabilidade egocármica = o estado da personalidade singular pe-

rante si mesma e o próprio sistema nervoso; imperturbabilidade grupocármica = o estado da per-

sonalidade singular perante os membros da família nuclear; imperturbabilidade policármica 

= o estado da personalidade singular nas práticas diárias da tenepes. 

 

Culturologia: a Multiculturologia da Homeostaticologia; a cultura do positivismo cos-

moético; a cultura da Autodeterminologia; a cultura da Autevoluciologia; a neocultura evoluída 

da autopensenização consciente; a cultura proexológica; a cultura da Paradireitologia. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Homeostaticologia, eis, por exemplo, na ordem alfabéti-

ca, 10 fatores ou agentes capazes de predispor e incrementar a condição da imperturbabilidade 

pessoal da conscin intermissivista, homem ou mulher: 

01.  Anticonflitividade. 

02.  Autodesassedialidade. 

03.  Automegaeuforização. 

04.  Autoparaperceptibilidade cosmoética. 

05.  Autopesquisa da Serenologia. 

06.  Autorganização geral. 

07.  Autossinalética energética. 

08.  Condição de minipeça interassistencial. 

09.  Estado vibracional profilático. 

10.  Prática diária da tenepes. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a imperturbabilidade, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Autocomprometimento:  Proexologia;  Neutro. 

02.  Consciência  conscienciológica:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

03.  Consciência  cosmoética:  Holomaturologia;  Homeostático. 

04.  Consciência  harmonizada:  Harmoniologia;  Homeostático. 

05.  Conscin  organizadora:  Holomaturologia;  Homeostático. 

06.  Conscin-trator:  Evoluciologia;  Neutro. 

07.  Conscin  tricerebral:  Cerebrologia;  Neutro. 

08.  Equilibriologia:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

09.  Eudemonia  cosmoética:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

10.  Eustresse:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

11.  Eutimia:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

12.  Megaeuforização:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

13.  Pré-consciex  livre:  Serenologia;  Homeostático. 

14.  Triatleta  conscienciológico:  Experimentologia;  Homeostático. 

15.  Verbaciologista:  Verbaciologia;  Homeostático. 
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O  ESTADO  DA  IMPERTURBABILIDADE  CONSCIENCIAL  
É  O  CAMINHO  FRANCO  PARA  A  CONSCIN  ALCANÇAR   
A  AUTODESPERTICIDADE,  A  SEMICONSCIEXIALIDADE,   

O  TELEGUIAMENTO  AUTOCRÍTICO  E  A  EVOLUCIOLOGIA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre a relevância do estado da imper-

turbabilidade consciencial? Em qual nível você se coloca perante semelhante condição? 
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I M P E S S O A L I Z A Ç Ã O  
( H O L O M A T U R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A impessoalização é o ato de a conscin lúcida impessoalizar ou tornar im-

pessoal, ao máximo possível, a própria manifestação pensênica, objetivando o bem-estar evoluti-

vo das demais consciências. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo impessoal procede do idioma Latim, impersonalis, “impessoal; que 

não se refere à pessoa, que não define a pessoa”, composto pelo prefixo in, “negação; privação”,  

e personalis, “pessoa; inerente à pessoa; pessoal”. Surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 01.  Impersonalização. 02. Impessoalismo. 03.  Despersonalismo.  

04.  Despersonalização. 05.  Antipersonalismo. 06.  Antipersonalização. 07.  Coletivismo. 08.  Al-

truísmo; solidarismo. 09.  Consciencialidade grupal; megafraternidade. 10.  Voluntariado. 

Neologia. As duas expressões compostas impessoalização somática e impessoalização 

parapsíquica são neologismos técnicos da Holomaturologia. 

Antonimologia: 01.  Pessoalização. 02.  Personalização. 03.  Personalismo. 04.  Indivi-

dualismo egocêntrico. 05.  Eucentrismo intoxicante. 06.  Subjetivismo destrutivo. 07.  Interessei-

rismo. 08.  Egocentrismologia; egolatria; isolacionismo. 09.  Insolidarismo. 10.  Antiassistencio-

logia; ausência da consciencialidade grupal. 

Estrangeirismologia: a open mind interassistencial máxima. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à autopensenidade cosmoética. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da megafraternidade; os cosmopensenes; a cosmo-

pensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: a impessoalização; a impessoalização das ideias; a impessoalização autocríti-

ca dos procedimentos fraternos; a impessoalização sem alienação; a autodoação interassistencial; 

a solidariedade ao próximo; a impessoalização interassistencial; a impessoalização tenepessista;  

a diminuição do egão e do umbigão; o egocídio cosmoético; a eliminação definitiva da competi-

ção, do cinismo e do cabotinismo; a integração social cosmoética da conscin; o convívio inteli-

gente com as inevitáveis coleiras sociais do ego; a evitação das neuroses das megalópoles; as es-

tratégias conscienciológicas de sobrevivência evolutiva cosmoética; a manutenção pessoal da 

incorruptibilidade ante a banalização da violência da Socin ainda patológica; a profilaxia das 

doenças comportamentais sociais; a impessoalização no universo da Jurisprudência; a Paradireito-

logia. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; a impessoalização parapsíquica; o parafenômeno da cosmocons-

ciência. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da igualdade dos direitos das pessoas; o princípio do exem-

plarismo pessoal (PEP); o princípio da impessoalidade no Direito Constitucional. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria e prática do trinômio egocarma-grupocarma-policarma. 

Tecnologia: a técnica da impessoalização dos procedimentos interassistenciais. 
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Voluntariologia: o voluntariado interassistencial conscienciológico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Cosmoeticistas. 

Efeitologia: o efeito halo do exemplo interassistencial. 

Ciclologia: o ciclo conscin carente assistida–conscin autossuficiente assistente. 

Enumerologia: a impessoalização verbal; a impessoalização gráfica; a impessoalização 

da linguagem; a impessoalização do texto; a impessoalização profissional; a impessoalização do 

conhecimento; a impessoalização técnico-científica. 

Binomiologia: o binômio racionalidade cosmoética–sentimento interassistencial ele-

vado. 

Interaciologia: a interação impessoalização-desumanização. 

Crescendologia: o crescendo tacon-tares. 

Trinomiologia: o trinômio interativo ego-grupo-Humanidade. 

Antagonismologia: o antagonismo pessoalismo / impessoalismo; o antagonismo impes-

soalização cosmoética / impessoalização anticosmoética; o antagonismo impessoalização inte-

rassistencial / busca da fama transitória. 

Paradoxologia: o paradoxo da possibilidade da impessoalização cosmoética perante  

a impossibilidade da pesquisa não participativa; o paradoxo da impessoalização participativa;  

o paradoxo voluntariado-impessoalização. 

Politicologia: a democracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo. 

Filiologia: a assistenciofilia. 

Holotecologia: a pensenoteca; a assistencioteca; a evolucioteca; convivioteca; a experi-

mentoteca; a cosmoeticoteca; a comunicoteca. 

Interdisciplinologia: a Holomaturologia; a Conviviologia; a Vinculologia; a Interassis-

tenciologia; a Sociologia; a Cosmoeticologia; a Conscienciometrologia; a Mentalsomatologia;  

a Estilisticologia; a Autopesquisologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens impersonalis; o Homo sapiens impersonator; o Homo 

sapiens fraternus; o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens 
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personitor; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens 

hermeneuticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: impessoalização somática = a autovivência da impessoalização da tares 

com bases somáticas; impessoalização parapsíquica = a autovivência da impessoalização da tares 

com bases holossomáticas ou multidimensionais. 

 

Culturologia: a Multiculturologia da Megafraternidade; a Multiculturologia da Interas-

sistenciologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a impessoalização, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Abordagem  consciencial:  Experimentologia;  Neutro. 

02.  Administração  da  vida  intelectual:  Experimentologia;  Homeostático. 

03.  Aplicação  da  neoideia:  Heuristicologia;  Neutro. 

04.  Autoconsciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

05.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

06.  Avanço  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

07.  Consciência  de  equipe:  Grupocarmologia;  Neutro. 

08.  Personalismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Sistemata:  Experimentologia;  Neutro. 

10.  Verponarium:  Verponologia;  Homeostático. 

 

A  AUTOVIVÊNCIA  DA  IMPESSOALIZAÇÃO  INTERAS-
SISTENCIAL  COMPROVA,  DE  MODO  INQUESTIONÁVEL, 
O  NÍVEL  ELEVADO  DA  CONSCIENCIALIDADE  DE  TODA  

CONSCIN  LÚCIDA,  HOMEM  OU  MULHER  EXEMPLARISTA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vive a impessoalização interassistencial? Des-

de quando? De qual categoria? 
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I M P L A N T A Ç Ã O    C O N S C I E N C I O L Ó G I C A  
( MA X I P R O E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A implantação conscienciológica é o conjunto de ações realizadas a partir 

do Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático e do estudo detalhado, sistemático, planejado e pros-

pectivo para a fixação teática de verpons na condição de megadesafio intrafísico a ser implemen-

tado na forma de maxiproéxis grupal. 

Tematologia. Tema central Homeostático. 

Etimologia. O prefixo in vem do idioma Latim, in, “negação; privação”. O termo plan-

tar deriva do idioma Latim, plantare, “plantar; semear”. Apareceu no Século XI. A palavra im-

plantar surgiu no Século XVII. O vocábulo consciência procede do mesmo idioma Latim, consci-

entia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; sen-

so íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O elemen-

to de composição logia provém do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; 

tratamento sistemático de 1 tema”. 

Sinonimologia: 1.  Materialização da Conscienciologia. 2.  Introdução da Consciencio-

logia. 3.  Consolidação da Conscienciologia. 4.  Consubstancialização conscienciológica. 5.  Con-

secução intermissivista. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 15 cognatos derivados do vocábulo implanta-

ção: implantabilidade; implantada; implantado; implantador; implantadora; implantar; implan-

tável; implante; minimplantação; megaimplantação; reimplantação; reimplantada; reimplanta-

do; reimplantar; reimplante. 

Neologia. As 3 expressões compostas implantação conscienciológica, minimplantação 

conscienciológica e megaimplantação conscienciológica são neologismos técnicos da Maxipro-

exologia. 

Antonimologia: 1.  Antimplantação conscienciológica. 2.  Inconsecução consciencioló-

gica. 3.  Antirrealização da Conscienciologia. 4.  Desunião dos esforços conscienciológicos. 

5.  Desinteração conscienciológica. 

Estrangeirismologia: a introduction conscienciológica; o Administrarium dos megarre-

cursos conscienciológicos; o aproveitamento sinérgico do Zeitgeist conscienciológico; o momen-

tum da execução maxiproexológica. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notamente do autodiscernimento 

quanto à grupalidade cosmoética. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da planificação conscienciológica; os homopense-

nes; a homopensenidade; os fraternopensenes; a fraternopensenidade; os hiperpensenes; a hiper-

pensenidade; a pensenidade focada na interassistência multidimensional; o holopensene da Inter-

assistenciologia. 

 

Fatologia: a implantação conscienciológica; a intercooperação prática das instituições 

conscienciocêntricas (ICs) expressando a maxifraternidade; a superação dos melindres interinsti-

tucionais em função das megametas evolutivas da Conscienciologia; a convergência de interesses 

eliminando os conflitos de interesses na consecução dos trabalhos na Conscienciologia; a gratifi-

cação pela conquista alheia na maxiproéxis; a sideração egoica no caminho evolutivo sem, no en-

tanto, ocorrer a anulação do ego das individualidades na contribuição na maxiproéxis grupal; a as-

sunção dos autotrafores na maxiproéxis; a complexificação da implantação da Conscienciologia; 

o planejamento maxiproexológico das ICs; o Balanço Interassistencial Conscienciocentrológico 

(BIC) podendo funcionar como base para a cosmovisão; as repercussões multidimensionais da re-
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urbex influindo na implantação conscienciológica; a superintendência dos serenões sobre a Cons-

cienciologia; as megametas dos três 500 para a Comunidade Conscienciológica Cosmoética In-

ternacional (CCCI): o Conselho dos 500, os 500 neoverbetógrafos coautores da Enciclopédia da 

Conscienciologia e os 500 autores da Conscienciologia funcionando na forma de defesa da Ciên-

cia das Ciências; a necessidade de cosmovisão para superar o egoísmo pessoal na participação da 

implantação da Conscienciologia; a vivência autoconsciente na condição de minipeça do 

Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; as afinidades entre os componentes da ma-

xiproéxis apontando trafores comuns potenciais para os trabalhos libertários da tares; o conjunto 

de personalidades de temperamento forte convivendo bem para a implantação da Conscienciolo-

gia; a reunião de líderes para a consecução dos trabalhos interassistenciais da tares; os conselhos 

da União das Instituições Conscienciocêntricas Internacionais (UNICIN) contribuindo para  

a integração da CCCI; a Harmoniologia influindo na potencialização da realização da maxipro-

éxis grupal. 

 

Parafatologia: a afetividade transcendente vivida no extrafísico pelas consciências com-

ponentes da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Extrafísica (CCCE) exemplificando  

o rumo para a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI); a autovivência 

do estado vibracional (EV) profilático; o desenvolvimento do autoparapsiquismo mentalsomático 

na fecundação de neoideias, neoverpons e transverpons; a conquista da maturidade consciencial 

integral facilitando a coesão dos elementos da maxiproéxis; a ruptura com a Para-história bélica, 

competitiva e desarmônica; as relíquias da sabedoria milenar expressas na Conscienciologia em 

favor da Humanidade e da Para-Humanidade; o conjunto dos autesforços convergentes para exer-

cer o papel individual e grupal na Conscienciologia; a materialização da Neopara-História grupal; 

a representação multidimensional da CCCE; a expressão dos anseios intermissivos pela 

neociência; a paravivência da Pandeiro enquanto etapa do planejamento da maxiproéxis; a im-

plantação da comunex Interlúdio em favor da qualificação intermissiva do megaprojeto cons-

cienciológico; a paraverbação evolutiva enquanto forma de mitigação dos conflitos intragrupais;  

a anticonflitividade grupal qualificando o ambientex das ICs; a comunicação interdimensional co-

ligando a Conscienciologia com a Paraconscienciologia; os esforços conjuntos para maior com-

partilhamento de vivências nas dimensões intrafísica e extrafísica; as necessidades recíprocas de 

informações do andamento da realização da maxiproéxis; a cobaiagem evolutiva das primeiras 

gerações de intermissivistas; a grandeza da maxifraternidade frente aos problemas pessoais; os 

conflitos íntimos e o egocentrismo prejudiciais à realização de tarefas proéxicas; a engrenagem 

evolutiva azeitada no funcionamento das ICs; o autorrevezamento multiexistencial do grupo evo-

lutivo envolvido com a Conscienciologia; o aumento da paravisitas na CCCI enquanto sinalizador 

do ponto, do momento e do status do trabalho; as correlações multidimensionais ou raízes multis-

seculares dos intermissivistas na Conscienciologia explicitando a máxima “nenhuma consciência 

perde a outra consciência”; a busca incessante de aproximar a comunin das comunexes avançadas 

de Curso Intermissivo (CI); o Congraçamento das ICs reunindo conscins e consciexes intermissi-

vistas interessadas na implantação conscienciológica. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: os esforços conjuntos e sinérgicos para a materialização dos projetos 

planejados de Curso Intermissivo (CI); a maximização do bônus pela sinergia entre os componen-

tes da CCCI. 

Principiologia: a vivência teática do princípio ―as ideias estão acima das pessoas‖ fa-

vorecendo a maturidade grupal; o princípio ―pensenizar para ocorrer o melhor para todos‖. 

Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC) aplicado na confluência de interes-

ses; o código subtilis de Cosmoética respeitado no convívio maxifraterno. 

Teoriologia: a teoria da Paradiplomacia; a teoria da automotivação; a teoria da vivên-

cia em comunex avançada; a teoria da antidiáspora grupal a favor da concretização da Ciência 

das Ciências; a teoria da Paradireitologia considerada no convívio multidimensional dos inter-
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missivistas; a teoria da reurbanização extrafísica na condição de base do projeto da Consciencio-

logia. 

Tecnologia: a técnica da acareação enquanto instrumento de manutenção da saúde do 

grupo evolutivo; a técnica da impactoterapia acertando os rumos da maxiproéxis em contextos 

críticos; a técnica de viver evolutivamente. 

Voluntariologia: a atuação dos voluntários da Conscienciologia na condição de mini-

peças no Maximecanismo Multidimensional Interassistencial. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoética; o laboratório cons-

cienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laborató-

rio conscienciológico da Interassistenciologia; o laboratório conscienciológico da Cosmocons-

ciência;o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da ma-

xifraternidade. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Descrenciolo-

gia; o Colégio Invisível da Holomaturologia; o Colégio Invisível da Empreendedorismologia;  

o Colégio Invisível da Holorressomatologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio In-

visível dos Serenões. 

Efeitologia: o efeito convivial na ampliação da intercompreensão entre os partícipes da 

maxiproéxis grupal; os efeitos positivos da reurbex na implantação da Conscienciologia. 

Neossinapsologia: as neossinapses oriundas da intermissão baseando a coesão grupal 

pela maxifraternidade com as verpons conscienciológicas. 

Ciclologia: o ciclo intermissão-ressoma; o ciclo restringimento consciencial–recupera-

ção de cons; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) entrosado na maxiproéxis grupal. 

Enumerologia: a preparação intermissiva na comunidade extrafísica do Pandeiro; a re-

flexão extrafísica pré-proéxis; a consecução harmônica das autoproéxis; a realização de megapro-

jetos conscienciológicos; a angariação de autaprendizados na produtividade grupal Cosmoética;  

a interação com a dimensão extrafísica Interlúdio; a implantação intrafísica das Cognópolis en-

quanto oásis de autodiscernimento cosmoético. 

Binomiologia: o binômio Curso Intermissivo–inteligência evolutiva aplicado à maxipro-

éxis grupal; o binômio verbacão-anticonflitividade; o binômio quebra das fronteiras–Cosmovisi-

ologia;. 

Interaciologia: a interação Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional 

(CCCI)–Comunidade Conscienciológica Cosmoética Extrafísica (CCCE); a interação qualifica-

ção da intenção–acertos grupocármicos; a interação autodiscernimento cosmoético–priorizações 

evolutivas; a interação equipin-equipex; a interação Conscienciologia–holopensene dos Serenõ-

es; a interação Conscienciologia–Estado Mundial; a interação intermissivistas-Cognópolis. 

Crescendologia: o crescendo automegarrecurso pré-ressomático–Pandeiro–CEAEC– 

–Interlúdio confluindo para a implantação da Conscienciologia no planeta Terra. 

Trinomiologia: o trinômio motivação-trabalho-lazer; o trinômio autorreflexão-ponde-

ração-autodiscernimento contribuindo para intercompreensão. 

Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalso-

ma atuando na força presencial e na liderança cosmoética. 

Antagonismologia: o antagonismo contrapensenes patológicos / homopensenes críti-

cos; o antagonismo minivisão / cosmovisão; o antagonismo rigidez / flexibilidade nas relações in-

terconscienciais grupais. 

Paradoxologia: o paradoxo da implantação da Conscienciologia ser neoverpon multis-

secular; o paradoxo da Conscienciologia enquanto neociência fruto da Parajurisprudência das 

reurbexes. 

Politicologia: a meritocracia; a conscienciocracia; a mentalsomatocracia; a sofocracia; 

a argumentocracia; a autocracia; a democracia direta. 

Legislogia: a lei de causa e efeito atuando na proéxis dos intermissivistas. 

Filiologia: a conscienciofilia; a neofilia; a lucidofilia; a recinofilia; a conviviofilia; a si-

nergismofilia; a invexofilia. 
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Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial afetando o alcance das megame-

tas grupais; a superação da síndrome do ostracismo na saída da gestão de IC. 

Maniologia: a egomania colocada à frente dos trabalhos maxifraternos; a apriorismoma-

nia dificultando a intercompreensão entre os componentes da CCCI. 

Holotecologia: a traforoteca; a gregarioteca; a cosmovisioteca; a discernimentoteca;  

a invexoteca; a recexoteca; a experimentoteca. 

Interdisciplinologia: a Maxiproexologia; a Acertologia; a Altruismologia; a Argumen-

tologia; a Consensologia; a Epicentrologia; a Holofilosofia; a Grafopensenologia; a Holoconvivi-

ologia; a Interdependenciologia; a Megafraternologia; a Multiproexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistenci-

al; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o atrator ressomático; o gestor parapsíquico; o acoplamentista; o agente 

retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; 

o cognopolitano; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo;  

o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o dupló-

logo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exem-

plarista; 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 atratora ressomática; a gestora parapsíquica; a acoplamentista; a agen-

te retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissi-

vista; a cognopolitana; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a conscienció-

loga; 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 vul-

gar; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de 

obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens maxiproexologus; o Homo sapiens neophilicus; o Homo 

sapiens autodeterminatus; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens epicentricus; o Ho-

mo sapiens activus; o Homo sapiens constructus; o Homo sapiens paradiplomaticus; o Homo sa-

piens administrator. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minimplantação conscienciológica = a fundação do Centro da Consciên-

cia Contínua (CCC) nos trabalhos de introdução da Ciência das Ciências; megaimplantação cons-

cienciológica = a fixação das Cognópolis no planeta na consecução dos trabalhos de consolidação 

da Ciência das Ciências. 

 

Culturologia: a cultura da maxifraternidade; a cultura da intercooperação prática aci-

ma das pessoas; a cultura da autorganização evolutiva das ICs. 

 

Raciocinologia. De acordo com a Autodiscernimentologia, eis, na ordem lógica, 7 argu-

mentos objetivando contribuir com os intermissivistas para autorreflexões e compreensão do va-

lor da implantação conscienciológica: 
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1.  Implementaciologia. A implantação teática de verpons na dimensão intrafísica é me-

gadesafio na maxiproéxis grupal dos intermissivistas da Conscienciologia. 

2.  Intermissiologia. Os acessos ao Curso Intermissivo a partir de diferentes contextos 

evolutivos são êxitos vincados na História Pessoal Multiexistencial com a interassistencialidade. 

3.  Efetivologia. A efetivação de parte do megaprojeto-desafio para o grupo evolutivo 

deriva da atuação de cada intermissivista comprometido em sustentar a Conscienciologia na con-

dição de Ciência das Ciências. 

4.  Superintendenciologia. A consolidação da Conscienciologia, através de megaproje-

tos, proporcionada consciencialmente por pré-despertos está sob a superintendência de consciên-

cias mais lúcidas, os evoluciólogos e os Serenões. 

5.  Serenologia. A liderança dos trabalhos é propiciada na forma de inspirações, diretriz 

e sustentabilidade cosmoética, sob o beneplácito da Serenona Monja, responsável pela interassis-

tencialidade holocármica. 

6.  Qualificaciologia. O Curso Intermissivo promove a qualificação de consciências im-

perfeitas, na condição de microminoria multidimensionalmente lúcida no planeta hospital-escola. 

7.  Harmoniologia. O megaprojeto conscienciológico, para ser bem-sucedido, necessita 

da harmonia entre os pares, somente conquistada pela Verbaciologia Teática e pelo princípio cos-

moético no intento de ocorrer o melhor para todos. 

 

Teaticologia. A harmonia necessária à execução da maxiproéxis grupal da Consciencio-

logia exige, de todos os intermissivistas, a teaticidade refletida na autocoerência. 

 

Taxologia. Segundo a Interassistenciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética 15 

categorias de posturas reflexivas iniciadas pelo prefixo “inter” a serem praticadas pelos pesquisa-

dores conscienciológicos, a fim de promoverem a soma de esforços com o objetivo de maximizar 

os resultados planejados na intermissão: 

01.  Interação. 

02.  Interassistência. 

03.  Intercompreensão. 

04.  Intercomunicação. 

05.  Interconexão. 

06.  Interconfiança. 

07.  Interconsciencialidade. 

08.  Intercosmovisão. 

09.  Interesse. 

10.  Interfraternismo. 

11.  Intermundividência. 

12.  Interpacificação. 

13.  Interrelação. 

14.  Interrespeito. 

15.  Intervalorização. 

 

Posicionamento. Pratiquemos a intercompreensão sem ter sangue de barata, porém, 

com a postura de ancião de 300 anos analisando, sob o melhor ângulo cosmoético, a condição 

integracionista de somar e não dividir a microminoria de intermissivistas operosos na implantação 

conscienciológica, respeitando as singularidades e as idiossincrasias. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a implantação conscienciológica, indicados para a expan-
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são das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interes-

sados: 

01.  Areópago  conscienciológico:  Administrativologia;  Neutro. 

02.  Bonde  extrafísico:  Maxiproexologia;  Homeostático. 

03.  Carga  da  convivialidade:  Conviviologia;  Neutro. 

04.  Central  Extrafísica  da  Fraternidade:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

05.  Coexistência  institucional:  Conscienciocentrologia;  Neutro. 

06.  Coletivo  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

07.  Comunidade  Conscienciológica  Cosmoética  Internacional:  Conviviologia;  Ho-

meostático. 

08.  Conduta  cosmoética:  Conviviologia;  Homeostático. 

09.  Consciência  política:  Politicologia;  Neutro. 

10.  Cosmovisiologia:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

11.  Curso  Intermissivo:  Intermissiologia;  Homeostático. 

12.  Elenco  da  Conscienciologia:  Conviviologia;  Homeostático. 

13.  Iniciativa  planetária  pioneira:  Experimentologia;  Homeostático. 

14.  Megaempreendimento  conscienciológico:  Conscienciocentrologia;  Homeostá-

tico. 

15.  Portfolio  da  Conscienciologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

 

A  IMPLANTAÇÃO  CONSCIENCIOLÓGICA  É  DESIDERATO  

COSMOÉTICO  DECORRENTE  DA  REURBEX  COORDENADA  

PELO  COLÉGIO  INVISÍVEL  DOS  SERENÕES,  EXPRESSÃO  

TEÁTICA  DA  MEGAFRATERNIDADE  AO  PLANETA  TERRA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora na condição de intermissivista, avalia a qualidade 

da autocontribuição ao megaprojeto evolutivo da implantação conscienciológica? As ações pesso-

ais empreendidas por você são contributivas para a Conscienciologia? 

 
Bibliografia  Específica: 

 
1.  Vieira, Waldo; Manual da Proéxis: Programação Existencial; revisores Alexander Steiner; Cristiane Fer-

raro; & Kátia Arakaki; 174 p.; 40 caps.; 32 E-mails; 86 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 5 websites; 17 refs.; alf.; 21 x 14 

cm; br.; 3ª Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2003; páginas 17  
a 19. 

 

M. D. S. 
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I M P O S S I B I L I D A D E    C O G N I T I V A  
( A U T O C O G N I C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A impossibilidade cognitiva é a incapacidade relativa ao processo de co-

nhecer da conscin, mesmo lúcida, de haurir determinado conhecimento avançado, além das inca-

pacidades ou impossibilidades naturais da vida humana, condição a ser preservada, ainda, no âm-

bito da Mateologia. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo impossibilidade vem do idioma Latim, impossibilitas, “incapacida-

de de ser ou de ocorrer”. Surgiu no Século XV. A palavra cognitiva provém igualmente do idio-

ma Latim, cognitum, de cognoscere, “conhecer; adquirir conhecimento; aprender a conhecer; pro-

curar saber; tomar conhecimento de; reconhecer”. Apareceu em 1  3. 

Sinonimologia: 1.  Impossibilidade autocognitiva. 2.  Incapacidade autocognitiva. 

Neologia. As duas expressões compostas impossibilidade cognitiva elementar e impossi-

bilidade cognitiva superior são neologismos técnicos da Autocogniciologia. 

Antonimologia: 1.  Potencialidade cognitiva. 2.  Possibilidade cognitiva. 

Estrangeirismologia: o out of question. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à cosmoconsciencialidade. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do autodiscernimento; os lucidopensenes; a luci-

dopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade;  

o abertismo autopensênico. 

 

Fatologia: a impossibilidade cognitiva; as cognições inacessíveis; o impedimento da 

ignorância; a impotência da ignorância; a incapacidade do desconhecimento; os impedimentos 

ainda absolutos; os atos ainda inexecutáveis; as tolices das presunções intelectuais; as imensurabi-

lidades; as impartibilidades ou a impossibilidade de miríades de realidades serem partilhadas;  

a autocognição dirigida; a intelecção profunda; o tirocínio intelectual; os desafios de se buscar sa-

ber o ainda ignoto; os esforços para a superação das dúvidas, impasses, incertezas, enigmas, uto-

pias, impossíveis e megaproblemas; a dissonância cognitiva; o ato de encarar as ineficácias cogni-

tivas da Humanidade; as macroperspectivas pessoais; a Cognópolis. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; o extrapolacionismo; a inconsciência quanto às realidades extrafí-

sicas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o autossinergismo cognitivo; o sinergismo maior autocompreensão– 

–menor atribulação. 

Principiologia: o princípio da descrença. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria do paraconhecimento. 

Tecnologia: a técnica da exaustividade. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores em geral. 

Efeitologia: o efeito da verdade relativa de ponta (verpon). 
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Neossinapsologia: as neossinapses magnas. 

Ciclologia: o ciclo da investigação independente. 

Binomiologia: o binômio nível evolutivo–impossibilidade intrafísica. 

Interaciologia: a interação vida teórica–vida experimental. 

Trinomiologia: o trinômio atenção-concentração-lucidez. 

Polinomiologia: o polinômio racionalidade-eficácia-produtividade-evolutividade. 

Antagonismologia: o antagonismo autodiscernimento / antidiscernimento; o antagonis-

mo ignorância pessoal / inteligência evolutiva. 

Politicologia: a lucidocracia; a cosmocracia; a evoluciocracia; a cognocracia; a demo-

cracia; a cosmoeticocracia; a evoluciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço; a derrogação de leis primárias feitas pelos Serenões. 

Filiologia: a neofilia. 

Mitologia: a queda do megamito da perfeição. 

Holotecologia: a cognoteca; a mentalsomatoteca; a experimentoteca; a fenomenoteca; 

a lucidoteca; a intelectoteca; a educacioteca. 

Interdisciplinologia: a Autocogniciologia; a Intrafisicologia; a Autodiscernimentologia; 

a Holomaturologia; a Mateologia; a Evoluciologia; a Interassistenciologia; a Ofiexologia; a Des-

pertologia; a Serenologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin 

eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;  

o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens cognitor; o Homo sapiens cognopolita; o Homo sapiens 

autolucidus; o Homo sapiens autologicus; o Homo sapiens authenticus; o Homo sapiens perqui-

sitor; o Homo sapiens attentus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: impossibilidade cognitiva elementar = a da consciênçula ainda incapaz 

de entender em profundidade e vivenciar a oficina extrafísica (ofiex) pessoal; impossibilidade 

cognitiva superior = a da conscin ofiexista, homem ou mulher, ainda incapaz de entender em pro-

fundidade e vivenciar a condição da Consciex Livre. 
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Culturologia: a cultura da Multiculturologia. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Holomaturologia, dentre os levantamentos estatísticos da 

Conscienciologia encontramos entre as impossibilidades cognitivas, óbvias, das conscins estas  

6 listadas na ordem alfabética: 

1.  Assistidos. Saber o resultado exato da assistência aos assistidos pelo tenepessista, ho-

mem ou mulher. 

2.  CL. Saber exatamente qual a extensão do microuniverso consciencial ou o megafoco 

evolutivo da Consciex Livre. 

3.  Inapreensibilidade. A inapreensibilidade da totalidade dos conhecimentos dispo-

níveis. 

4.  Paramicrochips. Saber exatamente quem e quantas pessoas portam algum tipo de pa-

ramicrochip. 

5.  Paratertulianos. Saber o número exato de paratertulianos (paraudiências) assistindo 

às tertúlias conscienciológicas. 

6.  Testemunhas. Saber o número exato de testemunhas extrafísicas de qualquer vida 

humana. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a impossibilidade cognitiva, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Animal  humano:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

02.  Autoconsciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

03.  Compreensibilidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

04.  Ilha  de  consciencialidade:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

05.  Imperfectividade:  Holomaturologia;  Nosográfico. 

06.  Impossibilidade  holossomática:  Holossomatologia;  Neutro. 

07.  Impossibilidade  natural:  Intrafisicologia;  Neutro. 

08.  Travão:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Vida  humana:  Intrafisicologia;  Neutro. 

10.  Visão:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

 

A  CONDIÇÃO  DA  IMPOSSIBILIDADE  COGNITIVA  COLO- 
CA  A  CONSCIN  AUTOCRÍTICA,  COM  TODO  REALISMO, 
NA  EXATA  POSIÇÃO  DA  PRÓPRIA  GRANDEZA,  OU  IN-
SIGNIFICÂNCIA,  PERANTE  A  ESTRUTURA  DO  COSMOS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já ponderou quanto às próprias impossibilidades 

cognitivas? Tal pensamento ajuda na identificação nua e crua da realidade intraconsciencial? 
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I M P O S S I B I L I D A D E    D E    O M N I C O M P R A Z I M E N T O  
( C O N V I V I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A impossibilidade de omnicomprazimento é a inexequibilidade realista de  

a conscin, homem ou mulher, agradar, aprazer, comprazer, condescender, satisfazer, servir ou 

transigir com todas as consciências de convívio cotidiano, em função da diversidade das singula-

ridades das personalidades em evolução. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo impossibilidade procede do idioma Latim, impossibilitas, “inca-

pacidade de ser ou de ocorrer”. Surgiu no Século XV. O elemento de composição omni deriva 

também do idioma Latim, omnis, “todo; todos; tudo; qualquer; de toda espécie; inteiro; cada um”. 

A palavra comprazer provém do mesmo idioma Latim, complacere, “agradar intensamente; com-

prazer”. Apareceu no Século XV. O termo comprazimento surgiu no Século XVII. 

Sinonimologia: 1.  Impossibilidade de agradar a todos. 2.  Inexequibilidade de satisfazer 

a todos. 3.  Incapacidade de contentar a todos. 4.  Inviabilidade da unanimidade na área da Convi-

viologia cotidiana. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 9 cognatos derivados do vocábulo comprazer: 

comprazedor; comprazedora; comprazente; comprazibilidade; comprazida; comprazido; com-

prazimento; comprazível; omnicomprazimento. 

Neologia. As 3 expressões compostas impossibilidade de omnicomprazimento, impossi-

bilidade de omnicomprazimento esboçante e impossibilidade de omnicomprazimento consolidada 

são neologismos técnicos da Conviviologia. 

Antonimologia: 1.  Comprazimento socioso. 2.  Condescendência interesseira. 3.  Mu-

rismo espúrio. 

Estrangeirismologia: a extenuação holossomática devido à condição autoimposta de 

status keeper; a arrière-pensée contida no heteroposicionamento socioso; a surmenage emocional 

consequente às tentativas de agradar sempre; a glasnost parapedagógica; o ato de discordar man-

tendo a finesse tarística. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturescência da Taristicologia. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Agradar, 

não: esclarecer. 

Citaciologia. Eis 1 provérbio latino relacionado ao tema: – Ne Iuppiter quidem omnibus 

placet (Nem Júpiter agrada a todos). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autenticidade cosmoética; o autopensene ima-

turo da necessidade de agradar sempre; a autossuperação do holopensene socioso; o ato de susten-

tar a pressão holopensênica inerente à divulgação das neoverpons conscienciológicas; os lucido-

pensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os maxiortopensenes; a ma-

xiortopensenidade; a conquista do holopensene pessoal da irresistibilidade cosmoética; o mater-

pensene pessoal tarístico. 

 

Fatologia: a impossibilidade de omnicomprazimento; a autossuperação do carneirismo; 

a rejeição às dissimulações; a evitação das ocultações intencionais; o banimento da genuflexão 

regressiva na condição de moeda de troca; a evitação do corporativismo de ocasião; o abandono 

da cooptação espúria para agradar; a autossuperação da necessidade de ficar bem na fita; o aban-

dono da condição patológica de atender aos caprichos alheios, adiando as autorrealizações pro-

exológicas magnas; a esquiva das interprisões grupocármicas; a substituição da opacidade dos 
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autoposicionamentos pela omniexposição ideativa pessoal; a extinção do exaurimento energético 

devido aos autesforços ilusórios em agradar a todos; a autossuperação dos auto e heterassédios 

morais advindos da tentativa de transigência estulta; o fato da morigeração excessiva não conce-

der diploma evolutivo a ninguém; a autorreeducação pensênica paulatina; o embaraço do grupo 

de conluio diante do autoposicionamento cosmoético inesperado (viragem autevolutiva); a reedu-

cação conviviológica; a resiliência às frustrações; a esnobação técnica da opinião pública; a tares 

irreverente; os efeitos do desembaraço intelectual; a manutenção da lealdade ao Curso Intermissi-

vo (CI) pré-ressomático; a anticonflituosidade e consequente pacificação íntima conquistadas  

a partir da vivência da impossibilidade de omnicomprazimento; o aprofundamento da interassis-

tência, consequente à convivência eutímica com os heterodesagrados inerentes à opção pela sub-

sunção proexológica. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático desagradando os 

assediadores extrafísicos; o desnudamento das reais intenções por meio da aplicação dos recursos 

parapsíquicos autoconscientes; os paratestemunhos atentos aos neoposicionamentos da antiga per-

sonalidade sociosa; a substituição inteligente da autoculpa de retrovidas pela responsabilidade 

evolutiva; a autolibertação para a atuação tarística avançada conquistada por meio da reflexão 

profunda acerca das autorretrocognições vexaminosas; o desembaraço do autoparapsiquismo as-

sistencial a partir do assenhoreamento da inagradabilidade das posturas esclarecedoras; a autoqua-

lificação tenepessológica para o atendimento às incompreensões voltadas para o agente retro-

cognitor; os autesforços continuados para a conquista da autodesperticidade; a abertura de cami-

nhos para a autovivência da megafenomenologia despertológica interassistencial. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo reflexão autodisciplinada–anticonflituosidade íntima;  

o sinergismo intenção interassistencial qualificada–posicionamento assertivo; o sinergismo re-

trocognições vexaminosas–acertos grupocármicos. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio do posicionamento pessoal 

(PPP); o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio de se 1 não quer, 2 não conluiam; 

o princípio cosmoético da evitação das omissões deficitárias; o princípio cosmoético do repúdio 

ao acumpliciamento com o erro alheio; o princípio evolutivo da evitação de se cometer os mes-

mos erros. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código duplista de Cosmoética 

(CDC); o código grupal de Cosmoética (CGC); a evitação dos códigos de conduta sociosa;  

o código social da boa convivência tarística. 

Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas. 

Tecnologia: a técnica do autoposicionamento de ponta; a técnica do heteroposiciona-

mento cosmoético; a técnica do estoque regulador de ouvintes; a técnica da impactoterapia;  

a técnica da Cosmoética Destrutiva; as técnicas para a desassim; a banana technique. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional;  

o laboratório conscienciológico da sinalética parapsíquica; o laboratório conscienciológico da 

grupalidade; o laboratório conscienciológico das autorretrocognições; o laboratório conscien-

ciológico da proéxis. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Cosmoética; 

o Colégio Invisível da Energossomatologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Co-

légio Invisível da Parapedagogia; o Colégio Invisível da Despertologia; o Colégio Invisível da 

Interassistenciologia. 

Efeitologia: o efeito rebote da expectativa inatendida; os efeitos libertários da inadmis-

são de conspirações de quaisquer tipos; os efeitos extrafísicos do posicionamento tarístico im-

pactante; os efeitos energossomáticos sadios da autolibertação do clã; o efeito da autoconfiança 

intelectiva na despreocupação com a opinião alheia; os efeitos retrocognitivos da série de hete-
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roposicionamentos cosmoéticos; os efeitos automotivadores da ampliação da amparabilidade ex-

trafísica. 

Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas a partir do repúdio definitivo ao compor-

tamento socioso. 

Ciclologia: o ciclo tacon-tares; o ciclo reflexão-recin-reposicionamento-reeducação;  

o ciclo grupocármico interprisão-vitimização-recomposição-libertação-policarmalidade. 

Enumerologia: a exequibilidade do ônus do não; a factibilidade do autoposicionamento 

retificador; a viabilidade da Cosmoética Destrutiva; a possibilidade da autorretratação grupal;  

a conceptibilidade da tares expositiva; a praticabilidade da heterocriticofilia intelectual; a admis-

sibilidade da vivência do bônus do não. 

Binomiologia: o binômio expectativa-recompensa; o binômio autocrítica-heterocrítica; 

o binômio admiração-discordância; o binômio posicionamento socioso–posicionamento oneroso; 

o binômio lisura–inexequibilidade de satisfazer a todos; o binômio tarístico esclarecer continua-

mente–agradar parcimoniosamente. 

Interaciologia: a interação autoinsegurança-heterescoramento; a interação homeostáti-

ca das posturas tarísticas. 

Crescendologia: o crescendo agrado-expectativa-frustração-queixume. 

Trinomiologia: a recusa ao trinômio assediador interesses pessoais–blandícia–manipu-

lação; o rechaço ao trinômio assediador senso de inadequação–necessidade de autoinclusão– 

–adulação renitente; a renegação ao trinômio assediador má intenção–dissimulação–subvalori-

zação da inteligência alheia; a prescindência ao trinômio assediador acordos protorreptilianos– 

–anuência espúria–conivência interesseira; o abandono definitivo ao trinômio assediador auto-

vendagem-heterocompactuamento-interprisão; a rejeição ao trinômio assediador preguiça men-

tal–autacomodação intelectiva–inépcia tarística; a priorização do trinômio homeostático des-

crenciológico omniargumentação-omnidebate-omnirrefutação. 

Polinomiologia: o polinômio insegurança-pusilanimidade-sociosidade-interprisão; o po-

linômio autoconfiança intelectual–qualificação intencional–autodesassedialidade–interassistên-

cia verponológica. 

Antagonismologia: o antagonismo agradar / desagradar; o antagonismo ideia edulco-

rada / verpon ácida; o antagonismo condescendência anticosmoética / autoimunidade cosmoéti-

ca; o antagonismo comprazimento socioso / autodesperticidade teática. 

Paradoxologia: o paradoxo amizade-debate; o paradoxo do melhor para todos nem 

sempre ser de realização agradável; o paradoxo interassistencial da posição antagônica cosmoé-

tica ser a favor da evolução do assediador e do assediado; o paradoxo da autovivência da impos-

sibilidade de omnicomprazimento ampliar o fôlego e o público interassistencial do(a) tenepessis-

ta; o paradoxo desassediador exigindo a autovivência pacífica da impossibilidade de omnicom-

prazimento; o estofo parapsíquico-cosmoético necessário para a vivência dos paradoxos avança-

dos da Conscienciologia. 

Politicologia: o desapreço à política do favoritismo; o menosprezo à política do popu-

lismo; a priorização teática da política democrática. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; a lei da inseparabilidade grupocármica. 

Fobiologia: a evitação da criticofobia; a autesnobação ao medo de desagradar. 

Sindromologia: a renúncia à síndrome da boazinha; a evitação da síndrome de Wendy; 

a autossuperação da síndrome de mediocrização existencial. 

Maniologia: o descarte da mania de agradar; o repúdio à mania de perfeição. 

Mitologia: o mito da tares sempre simpática. 

Holotecologia: a convivioteca; a cognoteca; a argumentoteca; a criticoteca; a debatote-

ca; a mentalsomatoteca; a discernimentoteca. 

Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Sociologia; a Parassociologia; a Autodiscerni-

mentologia; a Cosmoeticologia; a Taristicologia; a Autodesassediologia; a Despertologia; a Ree-

ducaciologia; a Interassistenciologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a personalidade satélite de assediador; a conscin sociosa; a conscin lúcida; 

a isca assistencial lúcida; o ser desperto; a semiconsciex; o ser interassistencial; a conscin enciclo-

pedista. 

 

Masculinologia: o proscrito; o autodecisor; o exemplarista; o intermissivista; o cogno-

polita; o agente retrocognitor; o inversor existencial; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; 

o tenepessista; o epicon lúcido; o ofiexista; o conscienciólogo; o verbetógrafo; o autor publicado; 

o enciclopedista. 

 

Femininologia: a proscrita; a autodecisora; a exemplarista; a intermissivista; a cognopo-

lita; a agente retrocognitora; a inversora existencial; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta;  

a tenepessista; a epicon lúcida; a ofiexista; a consciencióloga; a verbetógrafa; a autora publicada; 

a enciclopedista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens lucidus; o Homo sapiens refutator; o Homo sapiens ar-

gumentator; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens socialis;  

o Homo sapiens fraternus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: impossibilidade de omnicomprazimento esboçante = o sobrepairamento 

interassistencial do(a) autor(a) jejuno(a) às heterocríticas emocionais recebidas da primeira obra 

publicada de valor tarístico; impossibilidade de omnicomprazimento consolidada = o sobrepaira-

mento interassistencial do(a) autor(a) veterano(a) às heterocríticas emocionais recebidas das di-

versas obras publicadas de elevado valor tarístico, inclusive da megagescon. 

 

Culturologia: a Multiculturologia Multidimensional da Conscienciologia. 

 

Imaturidades. O cultivo pessoal da necessidade de agradar a todos expressa imaturida-

des conscienciais básicas, subcerebrais, aos moldes destas 3, apresentadas em ordem alfabética: 

1.  Aplauso. A necessidade de reconhecimento pessoal: a obtenção do aplauso, aprova-

ção ou aceitação. 

2.  Clã. A necessidade de autoinserção social: o pertencimento ao clã, grei ou corte. 

3.  Poder. A necessidade de poder intrafísico: a conquista do cargo, posição ou distinção. 

 

Desperdício. Atinente à Energossomatologia, importa a autorreflexão cuidadosa sobre  

o estado de tensão permanente e a intensa mobilização energética da conscin imatura, envidados 

adredemente na tentativa de agradar a todos, verdadeiro desperdício proexológico. 

 

Aprimoramento. A autadmissão anticonflitiva da inexequibilidade de agradar a todos 

impulsiona o autopesquisador diligente ao aprimoramento das automanifestações conscienciais 

evolutivas, aos moldes destas 7, apresentadas em ordem funcional: 

1.  Autoqualificação intencional: o ato de persistir na autoortopensenização. 

2.  Autodeterminação interassistencial: o ato de exaurir os recursos interassistenciais 

aplicados. 

3.  Autodomínio energossomático: o ato de dominar o estado vibracional, a sinalética 

parapsíquica e a megaeuforização. 

4.  Autossuficiência intelectual: o ato de priorizar a leitura, o estudo, a escrita e a publi-

cação. 

5.  Autoconfiança parapsíquica: o ato de inventariar os acertos parapsíquicos preté-

ritos. 
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6.  Autorreverificabilidade cosmoética: o ato de qualificar as autorreflexões antes das 

ações. 

7.  Autossuficiência evolutiva: o ato de vivenciar o autodiscernimento da inteligência 

evolutiva (IE). 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a impossibilidade de omnicomprazimento, indicados para 

a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens 

interessados: 

01.  Autenticismo:  Intencionologia;  Homeostático. 

02.  Autoposicionamento  de  ponta:  Autopriorologia;  Homeostático. 

03.  Autovendagem:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

04.  Binômio  autoconformismo-autoinconformismo:  Conviviologia;  Homeostático. 

05.  Contrariedade:  Contrariologia;  Homeostático. 

06.  Inautenticidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Megairreconciliabilidade:  Descrenciologia;  Neutro. 

08.  Radicalidade  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

09.  Refutaciologia:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

10.  Sobrepairamento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

 

O  ASSENHOREAMENTO  VIVENCIAL  DA  IMPOSSIBILIDADE  

DE  AGRADAR  A  TODOS  FACULTA  A  AUTOQUALIFICAÇÃO  

TARÍSTICA,  A  RECUPERAÇÃO  DE  MEGACONS  E  A  ORTO-
CONSECUÇÃO  DA  AUTOPROÉXIS  DO  INTERMISSIVISTA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite teaticamente a inexequibilidade de agra-

dar a todos na convivência tarística cotidiana? Sabe manter-se holossomaticamente equilibrado(a) 

diante de possíveis impropérios dedicados às neoverpons divulgadas por você? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Braiker, Harriet B.; A Síndrome da Boazinha (The Disease to Please); pref. Kay Redfield Jamison; trad. 

Marcelo Schild; 374 p.; 2 seções; 15 caps.; 21 casos; 84 enus.; 1 ilus.; 7 questionários; 23 x 15,5 cm; enc.; Best Seller; Rio 
de Janeiro, RJ; 2011; páginas 19 a 242. 

 

A. L. D. 
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I M P O S S I B I L I D A D E    H O L O S S O M Á T I C A  
( H O L O S S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A impossibilidade holossomática é a condição (fenômeno ou ato) impossí-

vel, inexequível, infactível, irrealizável e, portanto, impraticável de ser alcançada pela consciência 

humana, em função da realidade e funcionalidade dos próprios veículos de manifestação, compo-

nentes do holossoma, além de todas as demagogias e enganações das pessoas malintencionadas. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo impossibilidade deriva do idioma Latim, impossibilitas, “incapa-

cidade de ser ou de ocorrer”. Surgiu no Século XV. O elemento de composição holo vem do idio-

ma Grego, hólos, “total, completo, inteiro”. A palavra somática provém do idioma Francês, soma-

tique, e esta do idioma Grego, somatikós, “do corpo; material; corporal”. Surgiu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Incompatibilidade holossomática. 2.  Inexecutabilidade holossomáti-

ca. 3.  Incapacidade holossomática. 4.  Contradição interveicular. 

Neologia. As 3 expressões compostas impossibilidade holossomática, miniimpossibili-

dade holossomática e megaimpossibilidade holossomática são neologismos técnicos da Holosso-

matologia. 

Antonimologia: 1.  Possibilidade holossomática. 2.  Compatibilidade holossomática.  

3.  Capacidade holossomática. 4.  Executabilidade holossomática. 5.  Macrossoma idiota. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holossomaticidade. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os ortopensenes; o holopensene pessoal da ortopensenidade; os lucido-

pensenes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os prioropensenes; a prio-

ropensenidade. 

 

Fatologia: a impossibilidade holossomática; a incompatibilidade bioquímica (fator Rh); 

as inexequibilidades interfenomenológicas; a impraticabilidade consciencial; a imaturidade cons-

ciencial; a insinceridade; a inautenticidade; a ignorância holossomática; o desajuste holossomáti-

co; o antagonismo técnico; o antidiscernimento; a presunção; a inconsciência dos limites cons-

cienciais; as invencionices humanas; a ação inexecutável; o fator impeditivo; a mentira patológi-

ca; os engodos; a aberração; a utopia; o absurdo cosmoético; as impossibilidades intrafísicas 

absolutas. 

 

Parafatologia: a sinalética energética e parapsíquica pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Holotecologia: a fisiologoteca. 

Interdisciplinologia: a Holossomatologia; a Mentalsomatologia; a Sexossomatologia;  

a Antibiologia Humana; a Refutaciologia; a Mateologística; a Parapatologia; a Enganologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consréu ressomada; o animal humano. 
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Masculinologia: o genocida; o atirador de elite; o homem-bomba; o linchador; o homos-

sexual; o prostituto; o cosmoconscienciólogo; o impostor; o fraudulento; o vaníloquo; o san-

talhão. 

 

Femininologia: a lésbica; a prostituta; a mulher-bomba; a linchadora; a cosmoconscien-

cióloga; a impostora; a fraudulenta; a vaníloqua; a santalhona. 

 

Hominologia: o Homo sapiens inauthenticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniimpossibilidade holossomática = o ato de sondar telepaticamente 

todas as pessoas; megaimpossibilidade holossomática = o ato de viver só de psicossoma nesta di-

mensão existencial. 

 

Culturologia: o idiotismo cultural. 

Incompatibilidades. Na análise da Intrafisicologia, há impedimentos absolutos. A im-

possibilidade surge na vida humana, em geral, quando as premissas de 2 contextos não se afini-

zam funcionalmente, evidenciando incompatibilidades irreconciliáveis, ou ações inexecutáveis, 

segundo a ordem da Natureza, por exemplo, a mistura de óleo e água. 

Impossibilidades. Segundo a Experimentologia, há impossibilidades intrafísicas indis-

cutíveis. É impossível, racionalmente, ao elefante adulto se esconder na caixa de fósforos comum. 

É a impossibilidade simplesmente física, de volume. É impossível a própria pessoa destruir a si 

própria. A consciência é imatável. O suicídio é a megafrustração. Tal fato evidencia a impossibili-

dade da destruição da vitalidade da consciência. 

Cosmoconsciência. Pelos critérios da Cosmoconscienciologia, em nível mais evoluído,  

além, o fenômeno da cosmoconsciência transcende o energossoma do Homem, inclusive o chacra 

mais nobre, o coronochacra. A vivência do fenômeno da cosmoconsciência manifesta-se pelo 

mentalsoma, o paracorpo do autodiscernimento, antípoda do corpo rudimentar, animal, o mais 

atrasado da consciência intrafísica (conscin): o soma ou corpo humano. Neste corpo humano,  

a área mais primitiva é a do sexochacra, ou da kundalini, o androchacra ou o ginochacra, processo 

ou realidade somente do veículo animal de manifestação intrafísica. A consciência, em si, não 

tem sexo. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Parafisiologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, ou fisio-

lógica evolutiva, 3 ações assemelhadas, mas impossíveis de serem vivenciadas por parte da perso-

nalidade humana, tendo em vista incompatibilidades óbvias, inconcussas e específicas, expostas 

aqui: 

1.  Psicossomatologia. É impossível, racionalmente, à conscin, homem genocida, ou  

à personalidade humana doente, portadora do maior distúrbio afetivo da Humanidade, o genocí-

dio, responsável pela promoção da morte de milhares de pessoas sadias, vivenciar o parafenôme-

no, exatamente antípoda, a cosmoconsciência, a experiência de maior transcendência lúcida da 

mesma Humanidade, capaz de facultar toda a Cosmovisiologia da interassistencialidade conscien-

cial, máxima, à conscin merecedora, ou seja, ao contrário, dar condições de vida evoluída, me-

lhor, a outras pessoas carentes. A primeira condição consciencial impossibilita a segunda. 

2.  Ginossomatologia. É impossível, racionalmente, à conscin, mulher poliândrica, per-

sonalidade portadora do maior distúrbio ginossomático da Humanidade, a prostituição, responsá-

vel por mercantilizar a vagina ou o próprio corpo feminino, o ginossoma, entregando-se a vários 

homens simultânea ou consecutivamente, não importa no caso, vivendo a condição da mulher 

promíscua, prostituta, a doente da Sexossomática Feminina ou do ginochacra, vivenciar o parafe-

nômeno, exatamente antípoda, a cosmoconsciência, a experiência de maior transcendência lúcida 

da mesma Humanidade, capaz de facultar toda a Cosmovisiologia da interassistencialidade cons-
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ciencial, máxima, à conscin merecedora, ou seja, ao contrário, dar condições de vida evoluída, 

melhor, a outras pessoas carentes. A primeira condição consciencial impossibilita a segunda. 

3.  Androssomatologia. É impossível, racionalmente, à conscin, homem homossexual, 

personalidade portadora de 1 dos maiores distúrbios antifisiológicos, sexossomáticos, da Humani-

dade, a homossexualidade, responsável por mercantilizar a ampola retal ou o próprio corpo mas-

culino, o androssoma, entregando-se a vários homens simultânea ou consecutivamente, não im-

porta no caso, vivendo a condição do homem promíscuo, prostituto, o doente da Sexossomática 

Masculina ou do androchacra, vivenciar o parafenômeno, exatamente antípoda, a cosmoconsciên-

cia, a experiência de maior transcendência lúcida da mesma Humanidade, capaz de facultar toda  

a Cosmovisiologia da interassistencialidade consciencial, máxima, à conscin merecedora, ou seja, 

ao contrário, dar condições de vida evoluída, melhor, a outras pessoas carentes. A primeira condi-

ção consciencial impossibilita a segunda. 

 

Impossibilidades. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem al-

fabética, 7 temas da Enciclopédia da Conscienciologia, evidenciando relação estreita com a im-

possibilidade holossomática, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exausti-

vas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

1.  Aberração: a absurdidade; o desvio de padrão. 

2.  Absurdo cosmoético: a falácia lógica. 

3.  Anomalia: a anormalidade; a deformidade. 

4.  Antilogismo: o irracionalismo; a incoerência. 

5.  Frustração: o fracasso; o insucesso; o revés; o malogro. 

6.  Idiotismo cultural: a apriorismose; o besteirol; o Ignorantismo. 

7.  Mateologística: a incompreensibilidade; a irrealizabilidade. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a impossibilidade holossomática, indicados para a expan-

são das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interes-

sados: 

1.  Aberração  antifisiológica:  Parapatologia;  Nosográfico. 

2.  Almas  gêmeas:  Holomaturologia;  Nosográfico. 

3.  Antepassado  de  si  mesmo:  Seriexologia;  Nosográfico. 

4.  Choque  consciencial:  Holossomatologia;  Neutro. 

5.  Envelhecimento:  Somatologia;  Neutro. 

6.  Trafalismo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

7.  Travão:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

TODOS  NECESSITAMOS  PONDERAR  RACIONALMENTE, 
SEMPRE,  OS  FATOS,  A  FIM  DE  EVITARMOS  SER  ENGA-
NADOS  PELA  AUSÊNCIA  ANTICOSMOÉTICA  DA  VERBA-

ÇÃO  DOS  OUTROS. HÁ  MEGAAFIRMAÇÕES  DEMAGÓGICAS. 
 

Questionologia. Você já desejou vivenciar alguma experimentação tornada, mais tarde, 

impossível? Em qual área de vivência humana? 
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I M P O S S I B I L I D A D E    N A T U R A L  
( I N T R A F I S I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A impossibilidade natural é a condição (fenômeno ou ato) impossível, ine-

xequível, infactível, irrealizável e, portanto, impraticável de ser alcançada pela consciência huma-

na (conscin) em função da própria existência intrafísica. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo impossibilidade deriva do idioma Latim, impossibilitas, “impossi-

bilidade de ser ou de ocorrer”. Surgiu no Século XV. O vocábulo natural procede também do 

idioma Latim, naturalis, “feito ou dado pela Natureza”. Apareceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Impraticabilidade natural. 2.  Inexequibilidade natural. 3.  Infactibili-

dade natural. 4.  Irrealização natural. 5.  Inexecutabilidade natural. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 10 cognatos derivados do vocábulo possível: 

compossibilidade; compossível; impossibilidade; impossibilitar; impossível; incompossibilidade; 

incompossível; possibilidade; possibilitar; possibilizar. 

Neologia. As duas expressões compostas impossibilidade natural pessoal e impossibili-

dade natural impessoal são neologismos técnicos da Intrafisicologia. 

Antonimologia: 1.  Possibilidade natural. 2.  Praticidade natural. 3.  Exequibilidade na-

tural. 4.  Realização natural. 5.  Executabilidade natural. 6.  Impossibilidade holossomática. 

Estrangeirismologia: a compreensão do struggle for life. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Autocogniciologia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da maturidade humana; os ortopensenes; a orto-

pensenidade. 

 

Fatologia: a impossibilidade natural; as impossibilidades absolutas; as impossibilidades 

relativas; a realidade humana nua e crua; as infactibilidades; as irrealizações lógicas; as inexequi-

bilidades inafastáveis; a inviabilidade do perfeccionismo; os envolvimentos nos fluxos do Cos-

mos; os acidentes de percurso; as vicissitudes humanas; os percalços intrafísicos; a maturidade re-

flexiva cortando aborrecimentos, contrariedades e incompreensões; o bom humor pessoal; o reco-

lhimento íntimo; a “vida como ela é”; o reconhecimento da realidade na qual vivemos; o rolo- 

-compressor das inutilidades onipresentes; o resumo da sabedoria do veteranismo; as impossi-

bilidades intrafísicas absolutas; as incompatibilidades óbvias; os desvios de padrão; as anomalias; 

as anormalidades; as teratologias; as aberrações das ignorâncias; a presunção humana; a consciên-

cia dos limites conscienciais; os fatores impeditivos; o corte das demagogias e enganações; a pre-

venção das frustrações; a incompreensibilidade da robéxis; os impedimentos absolutos; a condi-

ção mais inteligente de identificar e definir as inconveniências. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo maior autocompreensão–menor atribulação. 

Principiologia: o princípio do relaxe e aproveite; o princípio da descrença. 

Teoriologia: a teoria da evolução consciencial. 

Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da cosmoconsciência. 
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Efeitologia: os efeitos evolutivos do otimismo. 

Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelas neoverpons. 

Ciclologia: o ciclo da sobrevivência na dimensão humana. 

Binomiologia: o binômio autodiscernimento-alegria. 

Interaciologia: a interação otimismo–euforin–cipriene–extrapolacionismo parapsí-

quico. 

Trinomiologia: o trinômio atenção-concentração-lucidez. 

Polinomiologia: o polinômio primavera-verão-outono-inverno. 

Antagonismologia: o antagonismo agudez / embotamento. 

Politicologia: a democracia; a lucidocracia; a conscienciocracia; a tecnocracia; a cos-

mocracia; a evoluciocracia; a cognocracia. 

Legislogia: a lei da educação evolutiva. 

Filiologia: a intrafisicofilia. 

Mitologia: os mitos milenares; o mito do impossível. 

Holotecologia: a ciencioteca; a mentalsomatoteca; a problematicoteca; a ressomatoteca; 

a cosmoeticoteca; a experimentoteca; a convivioteca. 

Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Antibiologia Humana; a Holomaturologia;  

a Mateologia; a Enganologia; a Adaptaciologia; a Autodesassediologia; a Autoconscienciologia;  

a Autopriorologia; a Refutaciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin 

eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;  

o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens au-

tolucidus; o Homo sapiens hermeneuticus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens au-

toperquisitor; o Homo sapiens cosmovisiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: impossibilidade natural pessoal = viver no corpo humano permanente-

mente; impossibilidade natural impessoal = fazer da Terra o paraíso até amanhã. 
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Culturologia: as culturas inúteis; os idiotismos culturais. 

 

Impossibilidades. Dentro da Holomaturologia, sem quaisquer pessimismos, sinistroses 

ou fracassomanias, porém com todo realismo, as conclusões nuas e cruas da maturidade conscien-

cial, sobre os predomínios na Baratrosfera Humana, conduzem a conscin lúcida a afirmar não 

existirem longa série de ocorrências naturais, ao modo destas 40, desde as simples às complexas, 

dispostas na ordem alfabética: 

01.  Ambiente terrestre sem poluição. 

02.  Balé sem homossexuais. 

03.  Boca sem bactérias. 

04.  Bombeiros sem trotes. 

05.  Brinquedo sem tóxicos. 

06.  Celibato sem autopatopensenes. 

07.  Cidade sem barulheira. 

08.  Computador sem tilte. 

09.  Consciência sem vida. 

10.  Construção sem madeiras. 

11.  Dieta alimentar sem inconvenientes. 

12.  Dupla evolutiva sem rusgas. 

13.  Encontro interpessoal sem assins. 

14.  Estrada rural sem poeira. 

15.  Fé sem tolices. 

16.  Hospital sem iatrismos. 

17.  Internet sem hackers. 

18.  Jornal sem comunistas. 

19.  Livro sem erros de impressão. 

20.  Lixão sem patogenias. 

21.  Máquinas sem obsolescência. 

22.  Multidão sem contágios. 

23.  Pesquisa sem autoparticipação. 

24.  Pessoa sem alergia. 

25.  Pessoa vulgar sem heterassédio. 

26.  Política sem marginais. 

27.  Pombo sem germes. 

28.  Pré-serenão sem impotências. 

29.  Realidade humana sem imperfeição. 

30.  Religião sem lavagem subcerebral. 

31.  Remédio sem aftereffects. 

32.  Residência sem insetos. 

33.  Restaurante sem sujeira. 

34.  Supermercado sem baratas. 

35.  Telefone sem enganos. 

36.  Televisão sem homossexuais. 

37.  Tráfico sem homicídios. 

38.  Veículo sem acidentes. 

39.  Vida organizada sem renúncias. 

40.  Zona boêmia sem DST. 

 

Fatos. Não se pode afirmar serem tais realidades deficiências, embora vivamos na Defi-

cienciolândia (Ano-base: 2008), mas a maturidade consciencial exige o reconhecimento dos fatos, 

mesmo amargos ou incompreendidos, sem extremismos nem radicalismos, a fim de vivermos me-

lhor. O importante é não se deixar vencer pelas inconveniências naturais ou insatisfações pessoais 

com as coisas, mas prevenir-se, proceder às profilaxias, evitar o pior. É sempre preferível saber 
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dos fatos. A ignorância jamais ajuda. Não criamos o Mundo, vivemos, de quando em quando, 

nesta dimensão. Não viemos à esta vida para sofrer, mas para evoluir. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a impossibilidade natural, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Aberração  antifisiológica:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Animal  humano:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

03.  Antagonismo  bem-estar  /  malestar:  Psicossomatologia;  Neutro. 

04.  Autovigilância  ininterrupta:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

05.  Envelhecimento:  Somatologia;  Neutro. 

06.  Ilha  de  consciencialidade:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

07.  Imperfectividade:  Holomaturologia;  Nosográfico. 

08.  Impossibilidade  holossomática:  Holossomatologia;  Neutro. 

09.  Relatividade:  Intrafisicologia;  Neutro. 

10.  Vida  humana:  Intrafisicologia;  Neutro. 

 

A  REALIDADE  SEM  SOLUÇÃO  JÁ  SE  APRESENTA  

RESOLVIDA.  O  PROBLEMA  DO  SER  HUMANO  É  SABER  

ADAPTAR-SE  COM  SABEDORIA,  E  FAIR  PLAY,  AOS  FA-
TOS  ENCONTRADOS  NESTA  MEGAESCOLA  TERRESTRE. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, sabe encarar os inconvenientes da vida com bom 

humor e otimismo? Você afastou o desespero como entrada dos próprios dicionários cerebrais? 
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I M P R O D U T I V I D A D E    E G O C Ê N T R I C A  
( E G O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A improdutividade egocêntrica é a condição patológica de irrealização, in-

frutuosidade e inutilidade pessoal, típica da consciência ingrata, miserê, orgulhosa, perfeccionista, 

tímida, vaidosa ou vitimizada, ainda absorta nas pequenezas das questões da cotidianidade, des-

perdiçando oportunidade de concretizar benefícios evolutivos interassistenciais. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição in deriva do idioma Latim, in, “nega-

ção; privação”. A palavra produtivo provém igualmente do idioma Latim, productivus, “próprio 

para ser alongado”, de producere, “tirar de; criar; produzir; apresentar”. Surgiu no Século XV.  

O vocábulo produtividade apareceu no Século XIX. O segundo elemento de composição ego pro-

cede do idioma Latim, ego, “eu”. O terceiro elemento de composição cêntrico vem também do 

idioma Latim, centrum, e este do idioma Grego, kéntron, “centro”. Surgiu, em cultismos da Ter-

minologia Científica, no Século XVIII. A palavra egocentrismo apareceu no Século XX. 

Sinonimologia: 1.  Improdutividade autocentrada. 2.  Improdutividade ególatra. 3.  Im-

produtividade egológica. 4.  Infertilidade egocêntrica. 5.  Esterilidade egocentrista. 6.  Infrutuosi-

dade egoica. 

Neologia. As 3 expressões compostas improdutividade egocêntrica, improdutividade 

egocêntrica inconsciente e improdutividade egocêntrica consciente são neologismos técnicos da 

Egologia. 

Antonimologia: 1.  Produtividade doadora. 2.  Produtividade Interassistencial. 3.  Pro-

dutividade tarística. 4.  Proficuidade assistencial. 5.  Produção altruísta. 6.  Realização doadora. 

Estrangeirismologia: o dolce far niente; o modus vivendi improdutivo; o existentiale 

vacum; a joie de vivre infecunda; os hobbies infrutíferos; o egocentrismo impedindo o break-

through mentalsomático; a inação limitando a serendipity; o workaholism intrafísico impedindo  

a produtividade assistencial. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à produtividade interassistencial. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Improdutivi-

dade gera autoconflitos. Improdutividade: responsabilidade recusada. Improdutividade: ingrati-

dão confessa. 

Coloquiologia. Eis 5 expressões populares referentes ao assunto: o ato de tirar o corpo 

fora no momento da produção; a tendência a saltar de banda na hora de escrever; o costume de 

empurrar com a barriga a obra assistencial; o ato de ficar apenas no bem bom; o perfeccionismo 

tornando o ótimo, inimigo do bom na produção assistencial. 

Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao tema: 

1. “Egão. O egão intoxica. Ao sair do egão, a consciência se torna pluralizada”. 

2. “Ego. Evoluir é fazer assistência esquecendo o seu ego e pensando no ego dos outros”. 

3. “Egocídio. O egocídio sobrevém quando a vaidade, o poder e o orgulho são colocados 

de lado, predominando a interassistencialidade”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da improdutividade egocêntrica; os egopensenes;  

a egopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os estagnopensenes; a estagnopensenida-

de; os hedonopensenes; a hedonopensenidade; os subpensenes; a subpensenidade; os hipopense-

nes; a hipopensenidade; os lacunopensenes; a lacunopensenidade; os bradipensenes; a bradipense-

nidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os infantopensenes; a infantopensenidade; os dubio-
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pensenes; a dubiopensenidade; o holopensene carregado no sen; a autopensenidade conflituosa; 

os reciclopensenes; a reciclopensenidade. 

 

Fatologia: a improdutividade egocêntrica; a infrutuosidade das ações pessoais; a ausên-

cia de metas evolutivas; o enfoque excessivo em si mesmo; o superdimensionamento dos proble-

mas pessoais; o autengano de só poder fazer assistência após solucionar os problemas pessoais;  

a minimização dos problemas alheios; o esquecimento da assistência às demais conscins; o per-

feccionismo nas acabativas; a ausência de megafoco na produção; a baixa autestima gerando im-

produtividade; a subestimação dos próprios talentos; a alta produtividade no foco equivocado;  

a banalização da importância da própria produção; a subutilização dos megatrafores pessoais;  

a ausência de reciclagem íntima; a permanência em subnível assistencial; a subestimação da im-

portância da verbetografia; o atraso na publicação do primeiro livro; a procrastinação na escrita 

do curso pessoal; a necessidade vaidosa da realização da obra perfeita; o excesso de voluntariado 

administrativo sem a contraparte intelectual; o excesso de trabalho intelectual sem a contraparte 

administrativa; a evitação da docência conscienciológica; a esquiva do desafio da conquista da 

desperticidade em 3 anos; a necessidade de brilharecos intelectuais para a motivação produtiva;  

a desmotivação generalizada; a depressão crônica; o suicídio tal qual exemplo máximo da impro-

dutividade egocêntrica; a manutenção da zona de conforto; a minidissidência; o trabalho intrafísi-

co excessivo; a deserção de si mesmo; a fuga do desconforto existente nos autenfrentamentos;  

a erudição para si próprio; a intelectualidade sem frutos assistenciais; a teorização sem prática as-

sistencial; as novelas televisivas; os besteiróis hollywoodianos; os aportes recebidos dos amparado-

res intrafísicos; os prazeres da pesquisa com o senso de assistencialidade; a doação intelectual. 

 

Parafatologia: a necessidade da autovivência do estado vibracional (EV) profilático;  

a sinalética energética parapsíquica pessoal não mapeada; a minimização da necessidade da de-

sassim; a paresnobação da conscin projetada frente aos aportes recebidos dos amparadores extra-

físicos; a desvalorização dos insights recebidos dos amparadores extrafísicos; o menosprezo dos 

extrapolacionismos parapsíquicos; os achados relativos à multidimensionalidade não divulgados; 

o desprezo às achegas das sincronicidades; a falta de autopesquisa das vivências multidimensio-

nais; a procrastinação do início do voluntariado multidimensional na tenepes; o investimento na 

Parapercepciologia; a valorização dos extrapolacionismos parapsíquicos; o ato de passar adiante 

os benefícios adquiridos do autoparapsiquismo. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo doentio improdutividade egocêntrica–assédio intercons-

ciencial; o sinergismo patológico improdutividade egocêntrica–baixa autestima; o sinergismo es-

terilizante egocentrismo–ausência de desafios; o sinergismo negativo improdutividade-perfeccio-

nismo; o sinergismo nosográfico improdutividade-megalomania; a ausência do sinergismo gera-

do pela produtividade interassistencial; a falta de sinergismo com o amparador. 

Principiologia: o princípio espúrio do autocomodismo; o princípio de a conscin se colo-

car no centro do Cosmos; a ausência do princípio do posicionamento pessoal (PPP); a falha na 

aplicação do princípio do exemplarismo pessoal (PEP); a inversão equivocada do princípio de  

o menos doente ajudar o mais doente; a inobservância do princípio do megafoco mentalsomático. 

Codigologia: a fragilidade do código pessoal de Cosmoética (CPC); o código pessoal de 

generosidade; o código duplista de Cosmoética (CDC) evitando a improdutividade do casal;  

o código grupal de Cosmoética (CGC) suprimindo a improdutividade grupal. 

Teoriologia: a inobservância da teoria da evolução consciencial pautada na interassis-

tência; a teoria da evolução consciencial pelos autesforços; a falta da teoria da doação interas-

sistencial; a teoria das priorizações evolutivas; a teoria do megafoco autopensênico; a teoria da 

serenidade conquistada por meio da dedicação assistencial; a teoria da recin. 
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Tecnologia: a técnica do autesforço; a técnica das 50 vezes mais; a técnica do detalhis-

mo; a técnica da exaustividade; a técnica da invéxis; a técnica da recéxis; a técnica de suar san-

gue aplicada a interassistência; a técnica da autorreflexão de 5 horas. 

Voluntariologia: as omissões deficitárias no voluntariado tarístico; a acomodação em 

subnível no voluntariado interassistencial; a fuga da assunção de novas responsabilidades dentro 

do voluntariado nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscien-

ciológico da Paradireitologia; o laboratório conscienciológico Pacificarium; o laboratório cons-

cienciológico da Parapedagogiologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o la-

boratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autevolucio-

logia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Men-

talsomatologia; o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; 

o Colégio Invisível da Liderologia. 

Efeitologia: o efeito da prevalência das necessidades pessoais sobre as necessidades 

alheias; o efeito da improdutividade egocêntrica na manutenção das ex-vítimas na Baratrosfera; 

o efeito negativo do egocentrismo sobre a qualificação assistencial; o efeito da improdutividade 

subsidiando a manutenção do Planeta-Hospital; o efeito do egoísmo contra a reurbex; o efeito 

nocivo da acomodação à zona de conforto sobre a produtividade intelectual; o efeito patológico 

da fuga às responsabilidades sobre a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP). 

Neossinapsologia: a improdutividade egocêntrica impedindo a formação de neossinap-

ses doadoras. 

Ciclologia: o ciclo improdutividade egocêntrica–desmotivação cronicificada. 

Enumerologia: o egocentrismo; a vitimização; o abertismo; a disponibilidade; a recicla-

gem; o autorrealismo; a interassistência. 

Binomiologia: o binômio egoísmo-Baratrosfera; o binômio nosográfico improdutivida-

de-assedialidade; o binômio (assediador) leniência-autassédio; o binômio (estagnante) indisponi-

bilidade-fechadismo; o binômio (anticosmoético) medo de errar–perfeccionismo; o binômio 

abertismo-amparabilidade; o binômio abnegação cosmoética–exemplarismo. 

Interaciologia: a interação improdutividade–ausência de exemplarismo; a interação 

produtividade assistencial–amparo de função; a interação produtividade intelectual–verponoge-

nia; a interação produtividade versátil–aprendizado cosmovisiológico; a interação doação-ego-

cídio; a interação produção-evolução. 

Trinomiologia: o trinômio da improdutividade egoísmo-preguiça-hedonismo; a ausên-

cia do trinômio motivação-trabalho-lazer; o trinômio patológico improdutividade-melin-melex;  

o trinômio patológico procrastinação-autoculpa-autovitimização. 

Polinomiologia: o polinômio nosográfico improdutividade–estagnação–deterioração– 

–dessoma antecipada; o polinômio dedicação-continuísmo-acabativa-aprimoramento. 

Antagonismologia: o antagonismo improdutividade / autoprodutividade; o antagonismo 

egocentrismo / centrifugação do egão; o antagonismo fechadismo intelectual / abertismo interas-

sistencial; o antagonismo mesquinhez / doação; o antagonismo foco em si / foco no outro; o an-

tagonismo foco nos trafares / foco nos trafores; o antagonismo improdutividade egocêntrica–pro-

dutividade policármica a favor do Cosmos. 

Paradoxologia: o paradoxo de a ausência de doação deixar a consciência com menos 

conteúdo; o paradoxo de a improdutividade gerar frutos patológicos; o paradoxo de o foco ex-

cessivo em si mesmo impedir a manifestação das autopotencialidades; o paradoxo de a busca da 

assistência perfeita limitar a assistência possível; o paradoxo de quanto mais se produz em favor 

dos outros, mais benefícios se recebe do Cosmos; o paradoxo de a competitividade poder diminu-

ir a produtividade. 

Politicologia: a política nosográfica do assistencialismo diminuindo a produtividade da 

nação; a política da meritocracia produtiva das comunexes avançadas. 
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Legislogia: a lei de Gérson demonstrando o nível da corruptibilidade de cada conscin;  

a lei do menor esforço; a lei da ação e reação; as leis cármicas; a lei da Cosmoética; a lei da res-

soma atuando enquanto houver necessidade de aprendizado intrafísico; a lei da seriéxis. 

Filiologia: a hedonofilia; a egofilia. 

Fobiologia: a evoluciofobia; a recexofobia; a verbetofobia; a assistenciofobia; a neofo-

bia; a proexofobia; a cosmoeticofobia; a cacorafiofobia. 

Sindromologia: a síndrome da mediocrização; a síndrome da ectopia afetiva (SEA);  

a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da fadiga crônica; a síndrome da robotização 

consciencial; a síndrome do infantilismo; a síndrome do autismo; a síndrome do segundo livro. 

Maniologia: a mania de protelar a reciclagem necessária; a mania da procrastinação;  

a mania de passar a mão na própria cabeça; a mania de pensar somente em si próprio; a mania da 

dúvida; a egomania; a megalomania; a fracassomania. 

Mitologia: o mito da evolução fácil; o mito de a reciclagem completa ser indispensável  

à doação intelectual; o mito de o foco total em si mesmo aumentar a autocompreensão; o mito da 

felicidade atrelada ao alcance de metas; o mito da alta produtividade o tempo todo; o mito de  

o bem-estar ser indispensável para o início da produção; o mito de a condição perfeita ser neces-

sária à satisfação íntima; o mito da assistência ideal; o mito de as condições externas impedirem  

a produtividade. 

Holotecologia: a egoteca; a nosoteca; a consciencioterapeuticoteca; a mentalsomatote-

ca; a evolucioteca; a pensenoteca; a volicioteca. 

Interdisciplinologia: a Egologia; a Evoluciologia; a Recexologia; a Consciencioterapia; 

a Conscienciometrologia; a Assistenciologia; a Paradireitologia; a Proexologia; a Cosmovisiolo-

gia; a Autocriticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin improdutiva egocêntrica; o indivíduo com improdutividade crô-

nica; a conscin egoísta; a conscin baratrosférica; a conscin antilógica; a conscin hedonista; a cons-

cin preguiçosa; a conscin vitimizada; a conscin pusilânime; a conscin deprimida; a conscin suici-

da; a pessoa inativa; a conscin sem megafoco intelectual; a conscin ensimesmada. 

 

Masculinologia: o robô existencial; o pré-serenão vulgar; o compassageiro evolutivo;  

o evoluciente; o voluntário; o retomador de tarefa; o reciclante existencial; o intermissivista ina-

daptado. 

 

Femininologia: a robô existencial; a pré-serenona vulgar; a compassageira evolutiva;  

a evoluciente; a voluntária; a retomadora de tarefa; a reciclante existencial; a intermissivista ina-

daptada. 

 

Hominologia: o Homo obtusus; o Homo sapiens egocentricus; o Homo sapiens autocor-

ruptus; o Homo sapiens displicens; o Homo sapiens negligens; o Homo sapiens anticosmo-

ethicus; o Homo sapiens arrationabilis; o Homo sapiens vulgaris; o Homo sapiens autovictima-

tus; o Homo sapiens omissus; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens ignorans; o Homo 

sapiens illucidus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: improdutividade egocêntrica inconsciente = a da conscin não intermissi-

vista ainda ignorante quanto à importância da interassistência; improdutividade egocêntrica cons-

ciente = a da conscin intermissivista teoricamente conhecedora, porém, inoperante ante a relevân-

cia das realizações interassistenciais. 
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Culturologia: a cultura de deixar para depois; a cultura do improviso; a cultura do in-

dividualismo exacerbado; a cultura da improdutividade evolutiva. 

 

Egoísmo. Atinente à Analiticologia, a improdutividade pode estar relacionada à sensação 

de incapacidade ou à falta de priorização egoica. 

Incompletismo. Concernente à Egologia, a conscin improdutiva se mantém em tal con-

dição devido ao foco exagerado nas autolimitações, necessidades, problemas, predileções. Tal 

postura de se colocar no centro do Cosmos, dando prioridade às questões pessoais em detrimento 

da assistência, pode ser responsável pelo futuro incompléxis. 

Autocrítica. Sob os critérios da Autocriticologia, a oportunidade de a conscin, homem 

ou mulher, observar criticamente o próprio entorno, poderá constatar já possuir muito a oferecer. 

Os trafores, qualidades e vivências adquiridas até então se mostram suficientes para produzir em 

favor de outras pessoas, evidenciando ser a condição improdutiva séria omissão deficitária, além 

de autocorrupção crassa. 

Centrifugação. Segundo a Interassistenciologia, por meio da ampliação da produtivida-

de, os problemas da conscin passam a ter peso cada vez menor perante as vicissitudes dos assisti-

dos. Paradoxalmente, a sensação de satisfação íntima amplia-se justamente devido ao movimento 

de pensar menos em si. 

 

Terapeuticologia. No universo da Antiegologia, eis, por exemplo, listadas em ordem al-

fabética, 10 metas passíveis de serem alcançadas pela conscin, homem ou mulher, interessada em 

diminuir o próprio nível de improdutividade: 

01. Desperticidade. Neodesafio para o conscienciólogo. 

02. Docência conscienciológica. Neodesafio para o voluntário. 

03. Docência itinerante. Neodesafio para o docente. 

04. Epicentrismo. Neodesafio para o docente itinerante. 

05. Escrita da megagescon. Neodesafio para o autor do livro pessoal. 

06. Escrita do livro pessoal. Neodesafio para o verbetógrafo. 

07. Ofiex. Neodesafio para o tenepessista veterano. 

08. Tenepes. Neodesafio para a conscin isca lúcida. 

09. Verbetografia. Neodesafio para o leitor. 

10. Voluntariado. Neodesafio para o aluno de curso de entrada. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a improdutividade egocêntrica, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Altruísmo:  Policarmologia;  Homeostático. 

02.  Assistência  inegoica:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

03.  Assistente  inassistível:  Egologia;  Nosográfico. 

04.  Autassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

05.  Autoindulgência  intelectual:  Mentalsomatologia;  Nosográfico. 

06.  Brilhareco  intelectual:  Mentalsomatologia;  Nosográfico. 

07.  Centrifugação  do  egão:  Egologia;  Homeostático. 

08.  Egocentrismo:  Egologia;  Neutro. 

09.  Egocentrismo  compulsório:  Egologia;  Neutro. 

10.  Inatividade  intelectual:  Mentalsomatologia;  Nosográfico. 

11.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

12.  Interassistenciologia:  Conviviologia;  Homeostático. 

13.  Mudança  de  ego:  Egocarmologia;  Neutro. 

14.  Qualificação  da  autoprodutividade:  Autevoluciologia;  Homeostático. 
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15.  Prova  do  orgulho:  Autoconscienciometrologia;  Nosográfico. 

 

A  SUPERAÇÃO  DA  IMPRODUTIVIDADE  EGOCÊNTRICA  

CONSTITUI  MEGAMARCO  NA  EVOLUÇÃO  DA  CONSCIN,  
DEMONSTRANDO  A  PRIORIZAÇÃO  DAS  DEMANDAS   

DO  MAXIMECANISMO  PERANTE  QUESTÕES  PESSOAIS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda coloca os interesses pessoais diante das 

necessidades do maximecanismo multidimensional interassistencial? Já compreende a importân-

cia de abandonar a improdutividade egocêntrica em prol da assistência inegoica? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800  
p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; 

glos. 6.476 termos; 1. 811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexi-

cográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 
570 e 571. 

 

L. N. 
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I M P R O V I S O    T É C N I C O    AS S I S T E N C I A L  
( I N T E R A C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O improviso técnico assistencial é o ato ou ação consequente de aconteci-

mento inopinado, repentino ou imprevisto adotado pela consciência assistente enquanto método, 

sistema ou processo de interação com o assistido, mantendo-se em estado de atenção, disponibili-

dade e prontidão para adaptar-se às demandas surgidas. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra improviso vem do idioma Latim, improvisus, “inesperado; repen-

tino; imprevisto”. Surgiu no Século XVI. O vocábulo técnico deriva do idioma Grego, tecknikós, 

“relativo à Arte, à Ciência ou ao saber, ao conhecimento ou à prática de determinada profissão”. 

Apareceu no Século XVIII. O termo assistência provém também 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 cabe-

ceira; estar ao pé do leito; estar a porta de alguém”. Surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Improviso técnico fraterno. 2.  Reação técnica assistencial. 3.  Adap-

tação assistencial técnica. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 10 cognatos derivados do vocábulo improviso: 

improvisação; improvisada; improvisado; improvisador; improvisadora; improvisante; improvi-

sar; improvisata; improvisatório; improvisável. 

Neologia. As 3 expressões compostas improviso técnico assistencial, improviso técnico 

assistencial básico e improviso técnico assistencial avançado são neologismos técnicos da Intera-

ciologia. 

Antonimologia: 1.  Improviso ordinário assistencial. 2.  Improviso técnico antiassisten-

cial. 3.  Ato assistencial esperado; ato assistencial preconcebido; ato assistencial premeditado; ato 

assistencial previsto; ato assistencial propositado. 

Estrangeirismologia: a open mind; o work in progress; os insights oportunos; o over 

reaction emotivo; o tilt impactante; o twist da linha lógica; o timing assertivo; a expertise assis-

tencial. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à singularidade interassistencial. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Preparemos 

nossos improvisos. Improviso: fruto taquipsíquico. Utilizemo-nos do improviso. 

Citaciologia: – A totalidade é a não verdade (Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno, 

1903–1969). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da disponibilidade assistencial; os conviviopense-

nes; a conviviopensenidade; os interpensenes; a interpensenidade; os fluxopensenes; a fluxopen-

senidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os mnemopen-

senes; a mnemopensenidade; os lexicopensenes; a lexicopensenidade; os praxipensenes; a praxi-

pensenidade; os taquipensenes; a taquipensenidade; a capacidade de reestruturação dos autopen-

senes; a retilinearidade autopensênica; a predisposição pensênica interativa; as influências pensê-

nicas recíprocas. 

 

Fatologia: o improviso técnico assistencial; a associação de ideias; o resgate da esponta-

neidade pessoal para decisões rápidas e sinceras; o leque de opções decisórias diante do imprevis-

to formado pelo preparo antecipado; a imprevisibilidade da complexidade das consciências; o es-

tímulo da ação assistencial sendo desencadeado pelo próprio assistente; o dicionário cerebral 
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analógico ampliando o entendimento do contexto; o acúmulo de conhecimento permitindo maior 

abertismo a neoideias; a imperturbabilidade potencializadora da lucidez na decisão; os argumen-

tos com base nos fatos; o taquipsiquismo; a Cosmoética sendo plataforma na interação; as pró-

prias reações do inesperado sendo fonte de autopesquisa; a docência conscienciológica enquanto 

exercício da flexibilidade interativa; a reação imediata embasada em conceito anteriormente for-

matado; a racionalidade na interpretação dos fatos; a verpon sendo recebida pelo assistido como 

algo inusitado; o ponto propício da tares comprometido pela verborragia; o egocentrismo sobre-

pondo a disponibilidade na assistência; o uso de trafores na tomada de decisão diante de fato sur-

preendente. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal confirmadora; o diagnóstico pela assimilação simpática; a psicome-

tria do ambiente; as parapercepções; as intuições oriundas do amparador; os parafatos; os parafe-

nômenos; o improviso técnico assistencial do amparador extrafísico de função. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo associações de ideias–opções possíveis; o sinergismo 

acontecimento inopinado–reação reveladora. 

Principiologia: o princípio de a Cosmoética permear a assistência; o princípio de não 

haver coincidência; o princípio da irreversibilidade temporal; o princípio consciencial de nin-

guém evoluir sozinho; o princípio da resiliência tal qual aplicado na Psicologia para lidar com ad-

versidades. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) norteador das ações consequentes 

do imprevisto apresentado. 

Tecnologia: a técnica do sobrepairamento analítico. 

Voluntariologia: a proatividade do voluntário conscienciológico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o labcon nas 

interações conscienciais cotidianas. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia. 

Efeitologia: o efeito halo da interpretação correta dos fatos; o efeito paralisante de não 

saber lidar com situação inesperada; o efeito da avalanche de ideias depois da ação improvi- 

sada. 

Neossinapsologia: as neossinapses advindas do enfrentamento de fatos inesperados. 

Ciclologia: o ciclo ação-reação; o ciclo dúvidas–esclarecimento–novas dúvidas. 

Binomiologia: o binômio fato-parafatos; o binômio atenção concentrada–atenção divi-

dida; o binômio visão focal–visão contextual; o binômio interassistência-partilha; o binômio 

egoísmo-impaciência; o binômio tempo-decisão; o binômio processo-resultado. 

Interaciologia: a interação Elencologia-Parelencologia; a interação assistido–assisten-

te–companhias extrafísicas. 

Crescendologia: o ciclo preparo–treino–improviso técnico; o conhecimento técnico fa-

vorecendo o crescendo improviso–repertório.  

Trinomiologia: o trinômio fato imprevisto–reação–decisão; o trinômio pensamento-ver-

balização-ação; o trinômio posicionamento-comportamento-exemplificação; o trinômio evento 

inusitado–adaptação–mudança. 

Polinomiologia: o polinômio postura-olhar-voz-gesto; o polinômio memória–bagagem 

cultural–conexão–leque de opções. 

Antagonismologia: o antagonismo padrão social / espontaneidade; o antagonismo ide-

al / real; o antagonismo comunicabilidade / timidez; o antagonismo rigidez / adaptabilidade. 

Paradoxologia: o paradoxo de a técnica ser, em geral, libertária; o paradoxo de o pre-

paro e o treino qualificarem o improviso. 

Filiologia: a assistenciofilia; a metodofilia; a neofilia; a decidofilia; a sociofilia; a comu-

nicofilia; a cogniciofilia. 
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Fobiologia: a superação da xenofobia. 

Sindromologia: a evitação da síndrome da apriorismose; a superação da síndrome da 

dispersão consciencial; o sobrepujamento da síndrome do ostracismo. 

Mitologia: o mito do acaso. 

Holotecologia: a assistencioteca; a comunicoteca; a decidoteca; a didaticoteca; a errote-

ca; a metodoteca; a teaticoteca; parapercepcioteca. 

Interdisciplinologia: a Interaciologia; a Assistenciologia; a Comunicologia; a Sinergis-

ticologia; a Instantaneologia; a Adaptaciologia; a Associaciologia; a Opciologia; a Procedimento-

logia; a Decidologia; a Errologia; a Experimentologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a conscin culta; a conscin associa-

tiva; a conscin atenta; a conscin analítica; a conscin neofílica; a conscin decidofílica; a conscin 

parapsíquica; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a dupla assistente-

assistido; a dupla evolutiva. 

 

Masculinologia: o improvisador técnico; o orador; o docente; o líder; o observador;  

o acoplamentista; o amparador intrafísico; o amparador extrafísico; o autodecisor; o compassagei-

ro evolutivo; o comunicólogo; o consciencioterapeuta; o proexista; o exemplarista; o reciclante 

existencial; o inversor existencial; o pesquisador; o projetor consciente; o voluntário; o tocador de 

obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a improvisadora técnica; a oradora; a docente; a líder; a observadora;  

a acoplamentista; a amparadora intrafísica; a amparadora extrafísica; a autodecisora; a compassa-

geira evolutiva; a comunicóloga; a consciencioterapeuta; a proexista; a exemplarista; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a pesquisadora; a projetora consciente; a voluntária; a tocado-

ra de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens technicus; o Homo sapiens 

assistentialis; o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens interactivus; o Homo sapiens 

flexibilis; o Homo sapiens decisor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: improviso técnico assistencial básico = a decisão tomada pelo assistente 

jejuno diante do fato inesperado, ao modo do socorro emergencial prestado pelo enfermeiro re-

cém formado; improviso técnico assistencial avançado = a decisão tomada pelo assistente vetera-

no diante do fato inesperado, ao modo do socorro emergencial prestado pelo médico tarimbado. 

 

Culturologia: o repertório cultural. 

 

Tabelologia. Sob a ótica da Interaciologia, lista-se quadro confrontativo, em ordem alfa-

bética, 18 qualidades e / ou procedimentos, entre o improvisador técnico e o improvisador ama-

dor. 

 

Tabela  –  Improvisador  Técnico  /  Improvisador  Amador 

 

N
os

 Improvisador  Técnico Improvisador  Amador 

01. Adaptação; flexibilidade Controle; rigidez 

02. Assume o erro naturalmente Limita-se pelo medo de errar 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

12390 

N
os

 Improvisador  Técnico Improvisador  Amador 

03. Atenção às sincronicidades Dificuldade em notar sutilezas 

04. Concentração nos trafores Ênfase nas dificuldades 

05. Cumpre expectativas Quer sempre ser original 

06. Fomenta ideias a partir do outro Busca em si a ideia genial 

07. Imperturbabilidade; racionalidade Reação intempestiva 

08. 
Inclusão do fato inopinado ao con-

texto 
Isolamento do fato surpreendente 

09. 
Não tem medo de tomar decisões 

(proatividade) 
Comete frequentemente a omissão 

deficitária (passividade) 

10. Objetiva promover a tares  Empenha-se em convencer 

11. Olha nos olhos Fita o vazio 

12. Posiciona-se firme, cosmoeticamente Faz “negocinhos” 

13. Procura aprender cada vez mais Para no tempo 

14. Prontidão assistencial Morosidade 

15. Proteção ao outro Quer se destacar 

16. Sabe escutar Fala demais 

17. Usa o bom humor Irrita-se facilmente  

18. Vivencia a multidimensionalidade Limita-se à intrafisicalidade 

 

Medo. Quem tem medo de interagir com outras consciências deve colocar a  autassisten-

cialidade em dúvida. Quem tem medo do inesperado durante a interação com outra consciência 

deve questionar o motivo da insegurança.  

Docência. A docência conscienciológica é excelente treino para a conscin predisposta  

a tornar-se assistente mais qualificada. Pode-se exercitar vários preceitos do improviso técnico. 

Teática. Ninguém conseguirá obter melhor assertividade na assistência somente estudan-

do e compreendendo intelectualmente conceitos teóricos. O treino, o exercício e a prática são es-

senciais para o desenvolvimento do improvisador técnico assistente. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o improviso técnico assistencial, indicados para a expan-

são das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interes-

sados: 

01.  Abordagem  consciencial:  Experimentologia;  Neutro. 

02.  Abordagem  da  oportunidade:  Autolucidologia;  Homeostático. 

03.  Adaptabilidade:  Adaptaciologia;  Neutro. 

04.  Dicionário  cerebral  analógico:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

05.  Dosificação  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

06.  Estímulo  extrapauta:  Conviviologia;  Neutro. 

08.  Fatofilia:  Autodiscernimentologia;  Homeostático.  

07.  Fato  interveniente:  Vivenciologia;  Neutro. 

09.  Flexibilidade  cognitiva:  Multiculturologia;  Neutro. 
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10.  Ideia  sutil:  Heuristicologia;  Neutro. 

11.  Inspiração:  Heuristicologia;  Neutro. 

12.  Inteligência  técnica:  Tecnologia;  Neutro. 

13.  Interassistenciologia:  Conviviologia;  Homeostático. 

14.  Senso  de  observação:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

15.  Sutileza  da  decisão:  Autopercucienciologia;  Neutro. 

 

CONSCIÊNCIAS  SÃO  COMPLEXAS  E,  POR  ESSE  MOTIVO,  
IMPREVISÍVEIS.  APRENDER  A  CONDUZIR  TECNICAMENTE  

AS  AÇÕES  CONSEQUENTES  DOS  FATOS  E  PARAFATOS  

INESPERADOS  QUALIFICA  O  ASSISTENTE  INTERESSADO. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, utiliza o improviso técnico assistencial nos im-

previstos durante a interassistência? Ou surpreende-se de tal maneira descontrolando-se emocio-

nalmente? Considera material de autopesquisa as próprias reações ao inesperado? 

 
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 web-

sites; glos. 12.576 termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional 
Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; página 215. 

 

J. M. B. 
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I M P U L S O    DE S U M A N O  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O impulso desumano é o ato instintual de impelir ou dinamizar determinada 

atividade gerada pela vontade, intenção e autopensenização da consciência manifestando senti-

mento animalizado, irracional, ainda primitivo e protorreptiliano. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo impulso procede do idioma Latim, impulsus, “choque; abalo; em-

purrão; movimento; deslocamento; ação brusca”. Surgiu no Século XVII. O prefixo des vem do 

mesmo idioma Latim, dis ou de ex, “oposição; negação; falta”. O vocábulo humano deriva tam-

bém do idioma Latim, humanus, “humano; próprio do Homem; amável; benigno; bondoso; erudi-

to; civilizado; instruído nas Humanidades”. Apareceu no Século XIII. A palavra desumano surgiu 

no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Impulso subcerebral. 2.  Atitude anticosmoética. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 18 cognatos derivados do vocábulo impulso: 

impulsada; impulsado; impulsão; impulsar; impulsionada; impulsionado; impulsionador; impul-

sionadora; impulsional; impulsionamento; impulsionante; impulsionar; impulsiva; impulsivida-

de; impulsivismo; impulsivo; impulsor; impulsora. 

Neologia. As 3 expressões compostas impulso desumano, impulso desumano varejista  

e impulso desumano atacadista são neologismos técnicos da Parapatologia. 

Antonimologia: 1.  Impulso vital. 2.  Atitude irretocável. 3.  Postura cosmoética. 

Estrangeirismologia: o modus ratiocinandi desvairado. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade das reações instintuais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal baratrosférico; os baratropensenes; a baratropense-

nidade; os estultopensenes; a estultopensenidade; os entropopensenes; a entropopensenidade; os 

esquizopensenes; a esquizopensenidade; os intrusopensenes; a intrusopensenidade; os maligno-

pensenes; a malignopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; a autopensenidade sór-

dida. 

 

Fatologia: o impulso desumano; os impulsos estratificados; as emoções e as paixões;  

a impulsividade irracional; os impulsos subcerebrais primitivos; o impulso para a delinquência;  

o irreflexionismo; os ímpetos irracionais; o impulso descontrolado; a ausência de impulsos no-

bres; a incapacidade empática; a insensibilidade às dores alheias; o desrespeito à Humanidade. 

 

Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a insanida-

de do conluio com os megassediadores extrafísicos. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo altamente nocivo imoralidade-amoralidade. 

Principiologia: o princípio da inseparabilidade grupocármica incluindo a subumani-

dade. 

Codigologia: a ausência do código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas sequer vislumbrada; a teoria da 

reurbex. 

Tecnologia: as técnicas reeducativas de desasselvajamento consciencial. 
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Zoólogos. 

Efeitologia: os efeitos abrangentemente danosos do ato bestial. 

Ciclologia: o ciclo interpresidiário algoz-vítima. 

Enumerologia: as perversidades; as brutalidades; as crueldades; as barbaridades; as 

atrocidades; as monstruosidades; as inumanidades. 

Binomiologia: o binômio impulso-cerebelo; o binômio satisfação malévola–humor 

mordaz. 

Interaciologia: a interação patológica bestialidade-sadismo; a interação patológica má 

intenção–má índole. 

Crescendologia: o crescendo evolutivo subcerebralidade-paracerebralidade. 

Trinomiologia: o trinômio bestialidade-agressão-humilhação; o trinômio sexo-dinhei-

ro-poder. 

Antagonismologia: o antagonismo cálculo / impulso; o antagonismo racionalidade 

/ instintividade; o antagonismo licitude / ilicitude. 

Paradoxologia: o paradoxo consciência humana–autovivência subumana. 

Politicologia: a assediocracia; a mafiocracia; a cerberocracia; a barbarocracia; a belico-

socracia; a asnocracia; a autocracia. 

Fobiologia: a disciplinofobia; a criticofobia. 

Sindromologia: a síndrome da patopensenidade. 

Maniologia: a patomania; a megalomania; a tiranomania; a toxicomania; a alcooloma-

nia; a hoplomania; a flagelomania. 

Mitologia: as influências baratrosféricas milenares. 

Holotecologia: a criminoteca; a nosoteca; a toxicoteca; a conflitoteca; a belicosoteca;  

a recexoteca; a parapsicoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Nosografia; a Nosogenia; a Psiquiatria; a Psico-

terapia; a Psicopatologia; a Psicogeriatria; a Neuropatologia; a Consciencioterapia; a Paraprofila-

xiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; o animal 

humano. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar. 

 

Hominologia: o Homo sapiens impulsus; o Homo sapiens desaequilibratus; o Homo sa-

piens psychopathicus; o Homo sapiens depressus; o Homo sapiens disthymicus; o Homo sapiens 

delirans; o Homo sapiens insensatus; o Homo sapiens conflictuosus; o Homo sapiens malevo-

lens; o Homo sapiens heterobsidiatus; o Homo sapiens inconsciens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: impulso desumano varejista = o incidente no universo do crackerismo 

matando os jovens indivíduo a indivíduo; impulso desumano atacadista = o incidente na explosão 

da bomba atômica exterminando larga população em minutos. 

 

Culturologia: os idiotismos culturais do irracionalismo. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Parapatologia, eis, por exemplo, na ordem cronológica do 

surgimento, 5 fatos evidentes dos impulsos desumanos em alto grau: 
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1.  Auschwitz: o Holocausto dos judeus. 

2.  Bomba atômica: o holocausto dos japoneses. 

3.  Gestantes-bomba: o holocausto dos fanáticos. 

4.  Hackerismo: os prejuízos para milhões de pessoas. 

5.  Crackerismo: o holocausto dos jovens das novas gerações. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o impulso desumano, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Acrasia:  Experimentologia;  Nosográfico. 

02.  Acriticismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Alienação:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

04.  Assédio  bioquímico:  Parapatologia;  Nosográfico. 

05.  Atitude  antiproéxis:  Proexologia;  Nosográfico. 

06.  Ato  clandestino:  Conviviologia;  Neutro. 

07.  Autopatia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Autorregressismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Autovigilância  ininterrupta:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

10.  Bestialidade:  Sexossomatologia;  Nosográfico. 

11.  Desequilíbrio  mental:  Parapatologia;  Nosográfico. 

12.  Encolhimento  consciencial:  Parapatologia;  Nosográfico. 

13.  Inspiração  baratrosférica:  Parapatologia;  Nosográfico. 

14.  Reação  exagerada:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

15.  Subcerebralidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

O  IMPULSO  DESUMANO  É  ESTADO  ÍNTIMO  EXIGINDO  

SEMPRE  O  ESTUDO,  A  PESQUISA  E  A  AVALIAÇÃO  POR  

PARTE  DE  TODA  CONSCIÊNCIA  HUMANA,  LÚCIDA,  AS- 
PIRANDO  ALCANÇAR  MELHORES  NÍVEIS  EVOLUTIVOS. 

 

Questionologia. Você, leitora ou leitor, ainda identifica alguma categoria de impulso de-

sumano em si próprio? De qual natureza? 
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I N A B I L I D A D E    A V A L I A T I V A  
( C O N V I V I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A inabilidade avaliativa é a incapacidade, imperícia, inaptidão, incompe-

tência, inexperiência e inépcia de a conscin, homem ou mulher, emitir opinião, ponderação  

e apreciação sobre textos, fatos, parafatos, fenômenos e parafenômenos com ou sem conhecimen-

to sobre o assunto. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O vocábulo inábil vem do idioma Latim, inhabilis, “impróprio; incapaz; 

inepto; inábil”. Surgiu no Século XV. O prefixo a deriva do idioma Grego, a, “negação; priva-

ção”. O termo valer procede do idioma Latim, valere, “ser forte; valente; vigoroso; ter força; ter 

crédito; exceder; levar vantagem; ter bom resultado; ser eficaz; valer (com respeito ao dinheiro); 

ter significação”. Apareceu no Século XII. A palavra avaliar surgiu no Século XIV. O vocábulo 

avaliação apareceu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Incapacidade avaliativa. 2.  Inexperiência avaliativa. 3.  Incompetên-

cia opinativa. 

Neologia. As 3 expressões compostas inabilidade avaliativa, inabilidade avaliativa in-

consciente e inabilidade avaliativa consciente são neologismos técnicos da Conviviologia. 

Antonimologia: 1.  Aptidão avaliativa. 2.  Traquejo para avaliar. 3.  Isenção avaliativa. 

4.  Tarimba avaliativa. 5.  Competência avaliativa. 6.  Heterocriticidade lúcida. 

Estrangeirismologia: o modus operandi pessoal. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade evolutiva. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Inabilidoso: mini-

trafores, megatrafares. 

Ortopensatologia: – “Inabilidades. A violência, a tirania e a tortura são expressões das 

inabilidades regressivas da consciência”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da irracionalidade; o holopensene trafarista; a pre-

dominância do sen na autopensenidade desqualificando a avaliação; os patopensenes; a patopen-

senidade; os bagulhos pensênicos; os egopensenes; a egopensenidade; o holopensene pessoal da 

heterocriticidade lúcida; o holopensene pessoal do avaliador experiente. 

 

Fatologia: a inabilidade avaliativa; a precipitação avaliativa; a dificuldade de avaliar 

com isenção; os maus tratos sutis; as abordagens assediantes; a heterocrítica anticosmoética; a he-

terocrítica assediadora; o pré-julgamento; a censura; o retorno agressivo às heterocríticas; o orgu-

lho; a arrogância; a heterocrítica com ironia e sarcasmo; o foco patológico no erro; a desvaloriza-

ção dos trafores do avaliado; o alto nível de exigência do avaliador; a incoerência; a hipercritici-

dade; o achismo; a irreflexão; a deseducação; os julgamentos aprioristas; a inabilidade para lidar 

com as diferenças; o egocentrismo infantil na idade adulta; a ausência do autodesconfiômetro;  

o ato de se achar o(a) dono(a) da verdade; o ato de querer ter sempre razão; o ato de se irritar com 

os modos alheios; a crítica acolhedora; o respeito ao nível evolutivo das pessoas; o desenvolvi-

mento da tares por meio da heterocrítica benéfica; a valorização do outro; a ética na avaliação;  

a heterocrítica esclarecedora cosmoética. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os autassédios; os 

heterassédios; a ausência da desassimilação energética simpática (desassim); as interprisões gru-

pocármicas; a tenepes; a predominância do psicossoma na avaliação. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autocriticidade-heterocriticidade; o sinergismo vontade- 

-intencionalidade. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio do posiciona-

mento pessoal (PPP); o princípio de não pensar mal de ninguém; o princípio ―na dúvida, abste-

nha-se‖; o princípio da heterocrítica cosmoética; o princípio profilático de pensenizar antes de 

falar; o princípio da qualificação das manifestações conscienciais. 

Codigologia: a ausência do código pessoal de Cosmoética (CPC) mantendo a inabilida-

de quanto à avaliação. 

Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas. 

Tecnologia: a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica conscienciológica da reci-

clagem intraconsciencial (recin); a técnica da correção imediata do erro; a técnica da mobiliza-

ção básica das energias (MBE). 

Voluntariologia: o voluntariado nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs) melhoran-

do a postura pessoal. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Conviviologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia;  

o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV). 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Assisten-

ciologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colégio 

Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colégio Invisível da Proexo-

logia. 

Efeitologia: os efeitos antievolutivos das auto e heterocríticas descabidas; o efeito da 

baixa autestima decorrente da rigorosidade excessiva consigo e com os outros. 

Neossinapsologia: a falta de neossinapses relativas às heterocríticas. 

Ciclologia: o ciclo autorreflexão-assertividade; a eliminação do ciclo parapatológico 

autassédio–heterassédio–interprisão grupocármica. 

Enumerologia: a avaliação impactante; a avaliação banalizadora; a avaliação incoeren-

te; a avaliação frustrante; a avaliação incompetente; a avaliação inexperiente; a avaliação intru-

siva. 

Binomiologia: o binômio afetividade-assistencialidade; o binômio tacon-tares; o binô-

mio autassédio-heterassédio; o binômio ação-reação; a falta de vivência do binômio admiração- 

-discordância; o binômio heterocrítica esclarecedora–heterocrítica assediadora; o binômio ava-

liação incorreta–interprisão grupocármica. 

Interaciologia: a interação autocrítica-heterocrítica; a interação emocionalismo-autovi-

timização; a interação ignorância-intolerância. 

Trinomiologia: o trinômio limite-respeito-interassistência; o trinômio irritação-indeli-

cadeza-inassistência. 

Polinomiologia: o polinômio social por favor–obrigado–desculpe–com licença; o poli-

nômio reconhecimento do erro–crise existencial–autenfrentamento–reciclagem existencial. 

Antagonismologia: o antagonismo inabilidade avaliativa / heterocrítica esclarecedora; 

o antagonismo avaliação trafarista / avaliação traforista; o antagonismo análise crítica heteras-

sediadora / análise crítica cosmoética; o antagonismo heterocrítica tendenciosa / heterocrítica 

isenta. 

Paradoxologia: o paradoxo de a heterocrítica poder ser mais assistencial a quem faz 

em relação a quem recebe. 

Politicologia: a discernimentocracia; a coerenciocracia. 

Legislogia: a lei da ação e reação dificultando a convivência sadia. 

Filiologia: a criticofilia. 

Fobiologia: a comunicofobia; a decidofobia; a recinofobia; a espectrofobia; a traforofo-

bia; a assediofobia; a autocriticofobia. 
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Sindromologia: a síndrome da pressa ocasionando avaliações precipitadas; a síndrome 

da subestimação nivelando as pessoas por baixo. 

Maniologia: a mania de falar sem escutar. 

Holotecologia: a criticoteca; a trafaroteca; a traforoteca; a analiticoteca; a metodoteca;  

a mentalsomatoteca; a argumentoteca. 

Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Psicossomatologia; a Interprisiologia; a Coe-

renciologia; a Autolucidologia; a Assediologia; a Intencionologia; a Cosmoeticologia; a Criticolo-

gia; a Taristicologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consréu ressomada; a conscin inabilidosa; a conscin apriorista; o ser des-

perto; o ser interassistencial. 

 

Masculinologia: o assediado; o orgulhoso; o arrogante; o acoplamentista; o amparador 

intrafísico; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o conviviólogo; o projetor consciente; 

o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o tenepessista; o pesquisador; o verbetó-

logo. 

 

Femininologia: a assediada; a orgulhosa; a arrogante; a acoplamentista; a amparadora 

intrafísica; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a convivióloga; a projetora consciente; 

a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a tenepessista; a pesquisadora; a verbetó-

loga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens 

antiexemplaris; o Homo sapiens antissomaticus; o Homo sapiens bellicosus; o Homo sapiens 

conflictuosus; o Homo sapiens interassistens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: inabilidade avaliativa inconsciente = aquela manifestada com ausência 

de lucidez; inabilidade avaliativa consciente = aquela manifestada com ausência de conhecimento 

e de juízo crítico, pela conscin malintencionada. 

 

Culturologia: a cultura patológica da autovitimização; a cultura da irreflexão. 

 

Sintomatologia. Segundo a Autopesquisologia, eis, na ordem alfabética, 9 tipos de ma-

nifestações a serem detectadas relacionadas à inabilidade avaliativa: 

1.  Ansiedade na heterocrítica. 

2.  Arrogância. 

3.  Falta de autoconfiança na avaliação. 

4.  Insatisfação pessoal. 

5.  Intransigência. 

6.  Malintencionalidade. 

7.  Superficialidade. 

8.  Trafarismo. 

9.  Vaidade intelectual. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com a inabilidade avaliativa, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Autassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Consciência  crítica  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

03.  Crítica  benéfica:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

04.  Heterorrevisão  autocrítica:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

05.  Hipercriticidade  acrítica:  Criticologia;  Nosográfico. 

06.  Incoerência  antiassistencial:  Conviviologia;  Nosográfico. 

07.  Intempestividade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Intencionograma:  Intencionologia;  Neutro. 

09.  Interprisiologia:  Grupocarmologia;  Nosográfico. 

10.  Irreflexão  pré-verbal:  Parapatologia;  Nosográfico. 

11.  Qualidade  da  intenção:  Intencionologia;  Neutro. 

12.  Raiz  do  temperamento:  Autotemperamentologia;  Neutro. 

13.  Reação  exagerada:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

14.  Síndrome  da  pré-derrota:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15.  Síndrome  do  justiceiro:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

A  INABILIDADE  AVALIATIVA,  ENQUANTO  TRAÇO-FARDO  

DA  CONSCIN,  HOMEM  OU  MULHER,  OBNUBILA  A  HETE-
ROCRÍTICA  ÚTIL  DISTORCENDO  A  COMPREENSÃO  DOS  

FATOS,  PARAFATOS  E  DIFICULTANDO  A  AUTEVOLUÇÃO. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, manifesta a inabilidade avaliativa constantemen-

te? Em qual nível? Já utilizou alguma técnica para autossuperação desse traço? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800  

p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; 
glos. 6.476 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexi-

cográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 

844. 
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 215. 

 

S. F. 
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I N A B I L I D A D E    P R O J E T I V A  
( P R O J E C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A inabilidade projetiva é a falta de experiência, traquejo, desenvoltura, prá-

tica, destreza, talento e competência por parte da conscin, homem ou mulher, quanto ao domínio 

do fenômeno da projeção consciente. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo inábil vem do idioma latim, inhabilis, “impróprio; incapaz; inepto; 

inábil”. Surgiu no Século XV. O vocábulo projetivo procede do idioma Francês, projectif, de pro-

ject(ion), “projeção”, e este do idioma Latim, projectio, “jato para diante; lanço; esguicho de 

água; ação de alongar, de estender; alongamento; prolongamento; construção em projetura”, de 

projicere, “lançar para diante”. Apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Inabilidade quanto à projeção consciente. 2.  Incapacidade projetiva.  

3.  Inaptidão projetiva. 4.  Falta de gabarito projetivo. 

Neologia. As 3 expressões compostas inabilidade projetiva, inabilidade projetiva míni-

ma e inabilidade projetiva máxima são neologismos técnicos da Projeciologia. 

Antonimologia: 1.  Habilidade projetiva. 2.  Aptidão projetiva. 3.  Capacidade projetiva. 

4.  Competência projetiva. 5.  Desempenho projetivo. 6.  Veteranismo projetivo. 

Estrangeirismologia: o Projectarium; o upgrade projetivo. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à projetabilidade lúcida (PL). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do projetor inexperiente; a melhoria do holopense-

ne pessoal pela reciclagem intraconsciencial; os autopensenes; a autopensenidade; os ortopense-

nes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; a ausência de patopensenes;  

o holopensene pessoal da projeção consciente; o parapensene da conscin lúcida projetada. 

 

Fatologia: a inabilidade projetiva; a dificuldade do projetor principiante dominar a pro-

jeção consciente; a falta de continuísmo na aplicação das técnicas projetivas; a dificuldade de re-

laxar o soma para descoincidir o psicossoma ou mentalsoma; o autassédio; a autodesorganização; 

a atenção saltuária; o monoideísmo; o devaneio; a emoção exacerbada; a supervalorização do me-

do na abordagem extrafísica; a apriorismose; a vontade débil; a falta de coragem diante das sur-

presas desagradáveis no extrafísico; o desinteresse pela projeção consciente; a falta de estudo so-

bre as projeções conscientes; as preocupações com as atividades da vida intrafísica; o hábito de 

pensar pequeno; o restringimento intrafísico; o recesso projetivo; a dificuldade de rememorar as 

vivências extrafísicas; a base intrafísica sem blindagem; a presença de bagulhos energéticos na 

base física; a indisciplina com a agenda extrafísica; o deslumbramento projetivo; a labilidade pa-

rapsíquica; a ausência de projeciocrítica; a carência de higiene consciencial; a má intenção do in-

divíduo; o estudo da inabilidade projetiva pessoal; o sobrepairamento dos conflitos cotidianos;  

a concentração mental; o desassombro perante as descobertas e as novidades; a leitura especiali-

zada sobre a projeção consciente; a busca da condição do projetor ideal; a preparação para a pro-

jeção consciente; a identificação do melhor horário durante as 24 horas do dia para se projetar;  

o reconhecimento da aura projetiva; a respiração na decolagem; a teática da projeciografia. 

 

Parafatologia: o reconhecimento do valor da autovivência do estado vibracional (EV) 

profilático; a importância do mapeamento da sinalética energética pessoal; as fases da projeção 

consciente; o retorno prematuro ao soma interrompendo a projeção consciente; a vivência exitosa 

do fenômeno da projeção de consciência contínua; a lucidez no extrafísico; a localização do pro-
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jetor ou projetora no extrafísico; a paraidentificação dos veículos de manifestação; a autocompro-

vação da sobrevivência da consciência à dessoma; as lições hauridas das projeções conscientes vi-

venciadas; a autoconscientização multidimensional (AM); a projeção pelo mentalsoma. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo tenepes–projetabilidade lúcida; o sinergismo autodisci-

plina–técnicas projetivas–experiência projetiva. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio do posiciona-

mento pessoal (PPP); o princípio da descrença (PD); o princípio de a autopesquisa servir de base 

para o desenvolvimento da projetabilidade; o princípio de não pensar mal de ninguém; o princí-

pio de manter os pés no chão e o mentalsoma no Cosmos; o princípio cósmico do menos doente 

assistir o mais doente. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) favorecendo o desenvolvimento da 

projetabilidade lúcida. 

Teoriologia: a teoria da Projetabilidade. 

Tecnologia: as técnicas projetivas; a técnica dos 20 EVs diários; a técnica da autorre-

flexão de 5 horas; a técnica da madrugada; a técnica da soltura energossomática; a técnica da 

autoconscienciometria realizada a partir da rememoração das experiências projetivas; a técnica 

do registro diário mostrando os traços demandando reciclagens.  

Voluntariologia: os voluntários das Instituições Conscienciocêntricas (ICs).  

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório 

conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da Penseno-

logia; o laboratório conscienciológico de técnicas projetivas; o laboratório conscienciológico da 

Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico Projectarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Projeciologia; o Colégio Invisível da Interassisten-

ciologia. 

Efeitologia: os efeitos das perdas de oportunidades assistenciais; os efeitos das perdas 

de oportunidades de aprendizado. 

Neossinapsologia: a necessidade de criar neossinapses para desenvolver a projetabili-

dade lúcida. 

Ciclologia: o ciclo da autorganização da rotina diária para aplicação das técnicas pro-

jetivas; o ciclo autolucidez diária–autoconscientização projetiva. 

Enumerologia: o autabertismo; a autopriorização; a autortopensenidade; a autexperi-

mentação; o autatilamento; a autorganização; o autoparapsiquismo. 

Binomiologia: o binômio lucidez extrafísica–rememoração posterior; o binômio intrafi-

sicalidade-extrafisicalidade; o binômio autocuidado holossomático–autodesempenho projetivo;  

o binômio domínio das energias–desenvoltura projetiva; o binômio percepção-parapercepção;  

o binômio cérebro-paracérebro; o binômio técnicas projetivas–experimentação; o binômio auto-

concentração mental–atenção dividida. 

Interaciologia: a interação mentalsoma-psicossoma-energossoma-soma; a interação 

amparador extrafísico–assistente projetado; a interação realidade intrafísica–pararrealidade;  

a interação autodesassédio-autoinconflitividade; a interação interassistencialidade–projeção lú-

cida. 

Crescendologia: o crescendo abordagem intrafísica–abordagem extrafísica; o crescen-

do minidescoincidência do psicossoma–projeção consciente na base física–projeção consciente 

em comunidade extrafísica; o crescendo hipótese-certeza quanto à sobrevivência da consciência  

à dessoma; o crescendo projeção semiconsciente–projeção lúcida pelo psicossoma–projeção lú-

cida pelo mentalsoma; o crescendo projeção consciente não rememorada–projeção consciente 

com rememoração fragmentária–projeção consciente com rememoração em bloco–projeção de 

consciência contínua; o crescendo conscin de existência trancada–projetor principiante–projetor 

veterano. 
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Trinomiologia: o trinômio (trio) projetor-amparador-assistido; o trinômio EV–tenepes–

–projeção consciente; o trinômio desbloqueio energossomático–soltura energossomática–proje-

ção consciente; o trinômio autorganização-autodeterminação-autorresultados. 

Polinomiologia: o polinômio persistência na aplicação das técnicas projetivas–proje-

ção lúcida–projeciografia–projeciocrítica. 

Antagonismologia: o antagonismo obnubilação consciencial / lucidez consciencial;  

o antagonismo vida trancada / vida projetiva; o antagonismo hipnagogia / hipnopompia; o anta-

gonismo materialismo / autoconscientização multidimensional; o antagonismo conflito externo  

/ paz íntima; o antagonismo autodesmotivação / voliciolina; o antagonismo deslumbramento pro-

jetivo / autocriticidade; o antagonismo emoção / discernimento. 

Paradoxologia: o paradoxo de se investir tempo na organização de hábitos sadios  

e rotinas úteis no intrafísico para ganhar tempo e lucidez no extrafísico.  

Politicologia: a projeciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicado ao desenvolvimento projetivo. 

Filiologia: a neofilia; a parafenomenofilia; a projeciofilia; a evoluciofilia; a assistenciofi-

lia; a pesquisofilia; a conscienciofilia. 

Fobiologia: a tanatofobia; a expectrofobia; a projeciofobia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome de Swedemborg. 

Mitologia: o mito de na projeção consciente não se conseguir voltar ao soma. 

Holotecologia: a experimentoteca; a projecioteca; a mentalsomatoteca; a parapsicoteca; 

a parafenomenoteca; a convivioteca; a assistencioteca. 

Interdisciplinologia: a Projeciologia; a Projeciocriticologia; a Energossomatologia;  

a Voliciologia; a  Cosmoeticologia; a Autodisciplinologia; a Paracerebrologia; a Tenepessologia; 

a Autopesquisologia; a Interassistenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a isca humana inconsciente; a conscin trancada; a conscin lúcida. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o projetor deslumbrado; o intermissivista; o cog-

nopolita; o duplista; o proexista; o reeducador; o pré-serenão vulgar; o voluntário da Consciencio-

logia; o reciclante existencial; o inversor existencial; o pesquisador; o tenepessista; o projetor 

consciente principiante; o epicon lúcido; o conscienciólogo. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a projetora deslumbrada; o intermissivista; a cog-

nopolita; a duplista; a proexista; a reeducadora; a pré-serenona vulgar; a voluntária da Conscien-

ciologia; a reciclante existencial; a inversora existencial; a pesquisadora; a tenepessista; a pro-

jetora consciente principiante; a epicon lúcida; a consciencióloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens disciplinatus; o Homo sapiens cognopolita; o Homo sa-

piens aequilibratus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapi-

ens tenepessista; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens 

epicentricus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: inabilidade projetiva mínima = a da conscin inexperiente ao permitir  

o retorno antecipado da projeção consciente, quando encontra algo inesperado na dimensão extra-

física; inabilidade projetiva máxima = a da conscin inexperiente e com vontade débil para desen-

volver o controle da projeção consciente na dimensão extrafísica. 

 

Culturologia: a cultura da projetabilidade lúcida. 
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VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a inabilidade projetiva, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Abordagem  extrafísica:  Extrafisicologia;  Neutro. 

02.  Alternância  interdimensional:  Projeciologia;  Homeostático. 

03.  Atenção:  Mentalsomatologia;  Neutro.  

04.  Autexame  projetivo:  Parassemiologia;  Homeostático.  

05.  Autoconscientização  multidimensional:  Projeciologia;  Homeostático. 

06.  Autodomínio  da  vontade:  Voliciologia;  Homeostático. 

07.  Autolucidez  consciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

08.  Autorganização  consciencial:  Autorganizaciologia;  Neutro.  

09.  Base  intrafísica:  Projeciologia;  Neutro. 

10.  Conduta  cosmoética:  Conviviologia;  Homeostático.  

11.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

12.  Paravivência:  Extrafisicologia;  Neutro.  

13.  Psicosfera  projetiva:  Projeciologia;  Neutro. 

14.  Sobrepairamento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

15.  Voliciolina:  Voliciologia;  Neutro. 

 

A  INABILIDADE  PROJETIVA  LEVA  À  PERDA  DE  OPORTU-
NIDADES  DE  AUTAPRENDIZADO  NO  EXTRAFÍSICO  E  PO-

DE  SER  SUPERADA  ATRAVÉS  DE  ESTUDOS  E  ESFORÇOS  

VISANDO  A  VIVÊNCIA  DE  PROJEÇÕES  CONSCIENTES. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, possui inabilidade projetiva? Em qual nível? In-

veste na aplicação de técnicas projetivas para desenvolver a projeção consciente? 

 
Bibliografia  Específica: 

 
1.  Vicenzi, Ivelize; A Contribuição da Escola de Projeção Lúcida para Autopesquisa sobre Fatores Interve-

nientes na Lucidez Extrafísica; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 12; N. 2; 1 E-mail; 6 enus.; 1 tab.; 1 nota; 

11 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Abril-
Junho, 2008; páginas 203 a 211. 

2.  Vieira, Waldo; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revi-

sores 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 44, 108, 110, 264 a 267, 312 a 315, 346 a 348, 357 a 360, 492 a 494, 520 a 522 e 573. 
3.  Idem; Projeções da Consciência: Diário de Experiências Fora do Corpo Físico; revisor Alexander Stei-

ner; 224 p.; 60 caps.; 60 cronologias; 1 E-mail; 5 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 questionário projetivo; glos. 24 termos; 

alf.; 21 x 14 cm; br.; 6ª Ed.; rev.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 

2002; páginas 66, 67, 77, 123 a 126, 146 e 161 a 166. 

4.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.; 
1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; 

geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 92, 180, 182, 

183, 188, 198, 219 a 226 e 507. 

 

V. M. R. 
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I N A C A B A M E N T O    P E S S O A L  
( I N T R A F I S I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O inacabamento pessoal é a sensação de frustração da conscin pelo inaca-

bamento intrafísico de algo, identificado, frequentemente, só depois da segunda dessoma na Inter-

missiologia e independentemente do compléxis ou do incompléxis da autoproéxis. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O prefixo in deriva do idioma Latim, in, “privação; negação”. O termo cabo 

vem do mesmo idioma Latim, caput, “cabeça; parte superior; ponta; extremidade; cabeça de ga-

do; indivíduo; cérebro; espírito; alma; chefe; pessoa principal; capítulo”. Apareceu no Século XI. 

O sufixo mento procede do idioma Latim Vulgar, mentu, e é formador de substantivos derivados 

de verbos. As palavras acabar e acabamento surgiram no Século XIII. O vocábulo pessoal pro-

vém do idioma Latim, personalis, “pessoal”. Apareceu igualmente no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Incompletude pessoal. 2.  Componente do incompléxis. 

Neologia. As 3 expressões compostas inacabamento pessoal, inacabamento pessoal do 

tenepessista e inacabamento pessoal do epicon são neologismos técnicos da Intrafisicologia. 

Antonimologia: 1.  Acabamento pessoal. 2.  Completude pessoal. 3.  Compléxis. 

Estrangeirismologia: o proexista e o Proexarium; o inversor e o Preparatorium; o reci-

clante e o Recexarium; o lifetime; o Prioritarium; o upgrade evolutivo; a unfinished task. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturescência das autoprioridades evolutivas. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da evolução intrafísica; os circumpensenes; a cir-

cumpensenidade; os escleropensenes; a escleropensenidade; os intrusopensenes; a intrusopenseni-

dade; os lacunopensenes; a lacunopensenidade; os lapsopensenes; a lapsopensenidade; os ocio-

pensenes; a ociopensenidade; a autopensenização trancada; o holopensene anuviado pelas elabo-

rações inacabadas. 

 

Fatologia: o inacabamento pessoal; o hábito de não terminar o começado; os projetos 

não finalizados; os planos não concretizados; os compromissos não cumpridos; o desrespeito aos 

prazos e horários; o descompromisso com tarefas, resultados e consciências. 

 

Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a ausência 

da sinalética energética e parapsíquica pessoal; a interassedialidade extrafísica na raiz do inacaba-

mento pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autorganização existencial–realização satisfatória da 

proéxis. 

Principiologia: o desconhecimento do princípio da descrença; o princípio evolutivo da 

indefensabilidade das autocorrupções; o princípio pessoal patológico de postergar o enfrenta-

mento das dificuldades. 

Codigologia: a gradativa depuração teática do código pessoal de Cosmoética (CPC) 

conforme o andamento da realização da autoprogramação existencial. 

Teoriologia: a teoria da proéxis; a teoria sem prática. 

Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente; a antecipação da fase executiva na técni-

ca da invéxis; a potencialização máxima da fase executiva da técnica da recéxis; a técnica da 
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exaustividade; a Paratecnologia da macrossomaticidade; a Paratecnologia do paramicrochip;  

a técnica do vínculo consciencial; a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica. 

Voluntariologia: a técnica do voluntariado da tares. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Proéxis; o laboratório conscien-

ciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laborató-

rio conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o la-

boratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Paraeducação. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Proexólogos; o Colégio Invisível dos Intermissi-

vistas; o Colégio Invisível dos Consciencioterapeutas. 

Efeitologia: o efeito do tempo no holossoma; os efeitos da robustez cognitiva na amplia-

ção da cosmovisão humana; o efeito da autossucumbência aos próprios trafares; os efeitos da 

subestimação do secundário; os efeitos das aspirações caprichosas; os efeitos acumulativos do 

tempo desperdiçado; os efeitos constrangedores da conduta pessoal desviante; os efeitos da má 

administração dos estresses pessoais cotidianos; os efeitos dos inacabamentos pessoais impedin-

do o alcance da cosmovisão sobre determinada realidade. 

Neossinapsologia: as neossinapses conscienciológicas propiciando novas formas de vi-

ver e experienciar as fases existenciais de acordo com a autoproéxis. 

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; o ciclo de justificativas autenganosas (desculpas) 

para o irrealizado; o ciclo de queixumes atribuindo a contextos e bodes expiatórios a culpa pela 

autoinacabamento. 

Enumerologia: os interesses multívolos; as metas inobjetivas; os raciocínios inconclu-

sos; as fraquezas volitivas; os esforços inconsistentes; as desistências recorrentes; os caprichos 

conscienciais. A indisciplina; a insegurança; a indecisão; a imprecisão; a impersistência; a incon-

sequência; a irresponsabilidade. 

Binomiologia: o binômio crise de crescimento–desenvolvimento; o binômio egão-orgu-

lho; o binômio patológico melin-melex; o binômio atenuantes-agravantes. 

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 in-

teração principiante da proéxis–veterano da proéxis; a interação interconsciencial, interdimen-

sional, dupla-trio-quarteto nas práticas da tenepes; a interação zona de conforto–incompléxis;  

a interação automotivação efêmera–inacabativas pessoais. 

Crescendologia: o crescendo evolutivo intrafísico inexperiência jejuna–bagagem vete-

rana; 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-

bilidade lúcida; o crescendo autoincorruptibilidade–ofiex pessoal; o crescendo recebimentos-re-

tribuições; o crescendo minipeça humana–Maximecanismo Multidimensional Interassistencial;  

o crescendo incompléxis-semicompléxis-compléxis; o crescendo dos pendentes inacabados;  

o crescendo melin-melex. 

Trinomiologia: o trinômio autodesorganização-autodespriorização-autoimprudência;  

o trinômio erro-engano-omissão; o trinômio sexo-dinheiro-poder; o trinômio poder-prestígio- 

-posição; o trinômio falhas habituais–autodesorganização–incompléxis; a autossustentação vital 

no trinômio Energossomatologia-Fisiologia-Economia; a autossustentação identitária no trinômio 

autoconceito-autoimagem-autestima; a autossustentação consciencial no trinômio autopotenciali-

dades-autoconfiança-autorganização; o trinômio ansiedade-pressa-superficialidade. 

Polinomiologia: o polinômio cronológico infância-juventude-adultidade-velhice; o poli-

nômio autevolutivo transições-crises-gargalos-neopatamares. 
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Antagonismologia: o antagonismo vida ginossomática / vida androssomática; o anta-

gonismo vida tetraveicular / vida biveicular; o antagonismo evolução / regressão; o antagonismo 

amparabilidade / assedialidade; o antagonismo incorruptibilidade / corruptibilidade; o antago-

nismo persistência / dispersão consciencial; o antagonismo altruísmo / egocentrismo; o antago-

nismo incompléxis / maximoréxis; o antagonismo dessoma precoce / longevidade produtiva;  

o antagonismo visão varejista / visão atacadista; o antagonismo empolgação fugaz / autodeter-

minação javalínica; o antagonismo jejunice evolutiva / maturidade consciencial. 

Politicologia: a democracia direta; a meritocracia; a proexocracia (Cognópolis); a cos-

moeticocracia; a conscienciocracia; a evoluciocracia; a parapsicocracia. 

Legislogia: as leis da Fisiologia Humana aplicadas à consecução da autoproéxis; a lei 

do menor esforço evolutivo; a lei de ação e reação. 

Filiologia: a neofilia; a proexofilia; a evoluciofilia; a assistenciofilia; a parapsicofilia;  

a autopesquisofilia; a cosmoeticofilia. 

Fobiologia: a decidofobia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial. 

Maniologia: a ludomania; a riscomania; a toxicomania. 

Holotecologia: a proexoteca; a evolucioteca; a experimentoteca; a recexoteca; a invexo-

teca; a grafopensenoteca; a gregarioteca. 

Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Autoproexologia; a Intermissiologia; a Evolu-

ciologia; a Seriexologia; a Recinologia; a Autopriorologia; a Interassistenciologia; a Prospectivo-

logia; a Perdologia; a Autodiscernimentologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin 

eletronótica; a isca humana inconsciente; a conscin multívola; a conscin desorganizada; a cons-

ciência inconfiável. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar. 

 

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; o Homo sapiens incomplexis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: inacabamento pessoal do tenepessista = a sensação de frustração da 

conscin pelo inacabamento intrafísico de algo, identificado, frequentemente, só depois da segunda 

dessoma na Intermissiologia e independentemente do compléxis ou do incompléxis da autoproé-

xis; inacabamento pessoal do epicon = a sensação de frustração da conscin pelo inacabamento in-

trafísico de algo, identificado, frequentemente, só depois da segunda dessoma na Intermissiologia 

e independentemente do compléxis ou do incompléxis da autoproéxis. 

 

Culturologia: a cultura da evolução consciencial intrafísica. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Intrafisicologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,  

7 categorias de inacabamentos pessoais a serem considerados pela conscin lúcida: 

1.  Inacabamento pessoal assistencial: a omissão deficitária. 

2.  Inacabamento pessoal existencial: o suicídio lento ou efetivo. 

3.  Inacabamento pessoal gesconológico: o engavetamento de ensaios incompletos. 

4.  Inacabamento pessoal laboral: a negligência profissional. 
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5.  Inacabamento pessoal pensênico: a neoideia abortada antes de atingir o teto intelec-

tivo pessoal. 

6.  Inacabamento pessoal pesquisístico: as conclusões superficiais e falhas. 

7.  Inacabamento pessoal proéxico: o incompléxis. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o inacabamento pessoal, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Acabativa  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

02.  Antirretilinearidade  consciencial:  Holomaturologia;  Nosográfico. 

03.  Assistência  falha:  Interassistenciologia;  Nosográfico. 

04.  Atelia:  Autopesquisologia;  Neutro. 

05.  Atitude  irretocável:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

06.  Consciência  inacabada:  Pancogniciologia;  Neutro. 

07.  Conscin  multívola:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Imperfectividade:  Holomaturologia;  Nosográfico. 

09.  Incompletude:  Holomaturologia;  Neutro. 

10.  Incompléxis:  Autoproexologia;  Nosográfico. 

11.  Longevidade  produtiva:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

12.  Objetivo  prioritário:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

13.  Pendência:  Intrafisicologia;  Neutro. 

14.  Plenitude  estrita:  Paraxiologia;  Homeostático. 

15.  Síntese  conclusiva:  Experimentologia;  Neutro. 

 

A  CONSCIN  LÚCIDA,  INTERMISSIVISTA,  EVITA  A  SENSA- 
ÇÃO  DE  FRUSTRAÇÃO  PELO  INACABAMENTO   INTRAFÍ-

SICO  DE  ALGO,  DANDO  O  BALANÇO  DA  PRÓPRIA  VIDA  

DE  QUANDO  EM  QUANDO  PARA  ATINGIR  O  COMPLÉXIS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, mantém alguma sensação incômoda de incom-

pletude quanto à proéxis? Já aprofundou as autorreflexões sobre o assunto? 
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I N A T I V I D A D E    I N T E L E C T U A L  
( ME N T A L S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A inatividade intelectual é a qualidade ou caráter de inativo, da falta de ati-

vidade ou da inércia quanto à automentalsomática da conscin, homem ou mulher, paralisada ou 

sem trabalho intelectivo, definido, atuante. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O prefixo in vem do idioma Latim, in, “privação; negação”. O termo ativi-

dade deriva também do idioma Latim, activitas, “significação ativa; atividade”, de activus, “ati-

vo”. A palavra inatividade surgiu no Século XVIII. O vocábulo intelectual procede do mesmo 

idioma Latim, intellectualis, “relativo à inteligência”. Apareceu no Século XIV. 

Sinonimologia: 01.  Sedentarismo intelectual. 02.  Inatividade mentalsomática. 03.  Ina-

ção intelectual; inércia neuronal. 04.  Ociosidade mentalsomática. 05.  Imobilismo intelectual.  

06.  Psicossedentarismo. 07.  Rotinologia. 08.  Sobernal. 09.  Misopsiquia. 10.  Psicastenia. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 21 cognatos derivados do vocábulo atividade: 

ativa; ativação; ativada; ativado; ativador; ativadora; ativante; ativar; ativismo; ativista; ativo; 

desativação; desativada; desativado; desativador; desativar; hiperatividade; inativa; inativar; 

inativo; inatividade. 

Neologia. As 4 expressões compostas inatividade intelectual, miniinatividade intelec-

tual, maxiinatividade intelectual e megainatividade intelectual são neologismos técnicos da Men-

talsomatologia. 

Antonimologia: 1.  Atividade intelectual. 2.  Atividade mentalsomática. 3.  Ação inte-

lectual; ativismo intelectual. 4.  Trabalho mentalsomático. 5.  Intelectualidade laboriosa. 

Estrangeirismologia: a surmenage intelectual; o breakdown mentalsomático; o existen-

tiale vacuum; o dolce far niente; o tour mentalsomático; o hollow profile intelectual; o desktop  

e o laptop ociosos; a Internet. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscerni-

mento cosmovisiológico. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Há inte-

lectualidades hibernantes. Inatividade significa derrotismo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da indolência e desorganização; o sedentarismo 

autopensênico; os subpensenes; a subpensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; a auto-

pensenização predominante no ene; a minipensenização; a exaurição pensênica; a zoopensenida-

de; a fitopensenidade. 

 

Fatologia: a inatividade intelectual; a sedentariedade intelectual; a obstrução intelectual; 

a dinâmica intelectual; a exaustão ideativa; a inatividade somática predispondo a inatividade men-

talsomática; a preguiça mental; a inatividade criativa; a pasmaceira debiloide; a anorexia intelec-

tual; a autodesorganização; a despriorização; a ineficácia intelectual; o subnível mentalsomático; 

a mesméxis; a automimeticidade; as férias cerebrais; a crise de esgotamento; a acídia; o estresse 

negativo; a assincronia cortical; a falta de Higiene Mental; o subcérebro abdominal; os megatrafa-

res fixados; a apatia intelectual; o branco mental; a cabeça vazia; a ergastenia; o vácuo intracons-

ciencial; o autencolhimento do cérebro; a murchidão cortical; o encéfalo hibernante; o rolo com-

pressor das inutilidades onipresentes; a acomodação mental nosográfica; os travões intraconscien-

ciais; a introversão patológica; a hibernação mentalsomática; a comatose intelectiva; o boavidis-

mo; o desafio da Era da Conscienciologia. 
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Parafatologia: a necessidade da autovivência do estado vibracional (EV) profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio espúrio do autocomodismo. 

Enumerologia: a atenção saltuária; a inapetência cognitiva; a covardia intelectual;  

a abulia mentalsomática; a anestesia ideativa; a estafa psíquica; a amência autoimposta. 

Binomiologia: o binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio cérebro-cerebelo. 

Trinomiologia: o trinômio automotivação-trabalho-lazer. 

Polinomiologia: o polinômio interiorose-apriorismose-neofobia-decidofobia; o polinô-

mio autopensenizações-leituras-anotações-colóquios; o polinômio revisão-correção-acréscimo- 

-aprofundamento; o polinômio conferência-ensaio-curso-tratado. 

Antagonismologia: o antagonismo antidiscernimento / autodiscernimento. 

Legislogia: a lei do menor esforço. 

Filiologia: a hedonofilia. 

Fobiologia: a decidofobia; a disciplinofobia; a bibliofobia. 

Sindromologia: a síndrome da hipomnésia; a síndrome da fadiga crônica (SFC); a sín-

drome da dispersão consciencial; a síndrome do pânico. 

Maniologia: a falta de combate pessoal à fracassomania; a mania da dúvida. 

Holotecologia: a criticoteca; a mnemoteca; a cognoteca. 

Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Holomaturologia; a Conscienciometrolo-

gia; a Recexologia; a Proexologia; a Automimeticologia; a Marasmologia; a Rotinologia; a Para-

patologia; a Nosologia; a Nosografia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a isca hu-

mana inconsciente; a isca humana lúcida; a pessoa inativa; a conscin hedonista; a conscin displi-

cente; a pessoa sem megafoco intelectual; a conscin estafada; a pessoa pregada. 

 

Masculinologia: o robô existencial; o compassageiro evolutivo; o duplista; o evolucien-

te; o pré-serenão vulgar; o voluntário; o retomador de tarefa; o debatedor; o apartador. 

 

Femininologia: a compassageira evolutiva; a duplista; a evoluciente; a pré-serenona vul-

gar; a voluntária; a retomadora de tarefa; a debatedora; a apartadora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens displicens; o Homo sapiens negligens; o Homo sapiens 

alienatus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniinatividade intelectual = a vida de quem não cumpre 1 nível básico 

(Caracterologia) da atividade intelectual; maxiinatividade intelectual = a vida de quem não cum-

pre 2 níveis básicos da atividade intelectual; megainatividade intelectual = a vida de quem não 

cumpre nenhum dos 4 níveis básicos da atividade intelectual. 

 

Culturologia: os idiotismos culturais. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Conscienciometrologia, a atividade intelectual pode ser 

classificada em 4 níveis básicos distintos, aqui dispostos na ordem funcional ou fisiológica: 

1.  Autorreflexão: o solilóquio; a introspecção; o recolhimento íntimo; a inventividade 

teórica; a Concepciologia; a Heuristicologia. 
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2.  Fala: a conferência; a autexposição no curso técnico; a interpretação oral; a interlo-

cução especializada; o debate; a Refutaciologia. 

3.  Escrita: as anotações; o memo pessoal; a manutenção da agenda de trabalhos intelec-

tuais; a obra manuscrita; a redação do artigo; o ensaio; o livro; a Bibliologia; a Projeciografia;  

a Conscienciografia. 

4.  Leitura: as obras a serem lidas; a tela do monitor com arquivos técnicos; a biblioteca 

pessoal; os compêndios; os léxicos; as enciclopédias; a Holotecologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a inatividade intelectual, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Ato  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

02.  Autodesorganização:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Avanço  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

04.  Desembaraço  intelectual:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

05.  Estafa  intelectual:  Experimentologia;  Nosográfico. 

06.  Exercitação  neuronal:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

07.  Fechadismo  consciencial:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Hipomnésia:  Mnemossomatologia;  Nosográfico. 

09.  Intelecção:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

10.  Retropensenidade:  Pensenologia;  Neutro. 

 

A  PARTIR  DO  PRINCÍPIO  DE  O  MENTALSOMA  SER  
O  VEÍCULO  DE  MANIFESTAÇÃO  DA  CONSCIÊNCIA  MAIS 

EVOLUÍDO,  A  INATIVIDADE  INTELECTUAL  FAZ  A  CONS- 
CIN  DEFICIENTE  SEM  O  AUTODISCERNIMENTO  MAIOR. 

 

Questionologia. Você mantém algum nível mentalsomático ou intelectual inativo? Qual 

a causa? 
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